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Acta 10/2020-21  

Nucli Paulo Freire (21 de juliol de 2021) 

Assistents: Miquel Blanch, Sebas Parra, Josep Miquel Palaudàrias, Ivan Salavedra,  

Salomó Marquès, Juan González, Pere Soler i Xavier Besalú. 

Lloc: Terrassa de can Serrallonga, Salt. 

 

MEMÒRIA DEL CURS 2020-2021  

Hem fet 10 reunions (comptant-hi la del mes de juliol). No vam fer reunió el mes de gener, 

degut a la situació de confinament. 

Assistents: 7, 9, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 8, 8. Total: 74 assistents = 7,4 assistents per reunió. 

Estem contents d’haver pogut fer 10 reunions aquest curs tan complicat degut a la pandèmia. 

També valorem molt positivament la incorporació de diversos membres nous: Ivan Salavedra, 

Javi Uriarte, Montse Bofill,  Dolors Magret,  Marta Guillaumes,  Gerard Muniesa... Ens 

agradaria seguir en aquesta línia i treballarem per incorporar més gent el curs vinent. 

 

En la reunió del mes de setembre vam aconseguir de fer una planificació per a tot el curs, que 

contemplava, entre altres coses, les presentacions de la revista rizoma freireano i del llibre “La 

força del coneixement”, i la realització de 4 cercles de lectura (octubre, gener, abril i juny). 

La programació no s’ha complert exactament en els seus termes, en primer lloc per les 

dificultats ja al·ludides, però també perquè som un grup dinàmic i tant l’actualitat com el propi 

dinamisme intern fan que la programació es vagi ajustant i acabant de concretar. Tot i això, 

valorem positivament el fet d’elaborar una programació per a tot el curs, que ens serveix de 

guia i, per altra banda, és una bona carta de presentació a les persones que es volen incorporar 

al Nucli. 

 

Difusió del número 29 de rizoma freireano “Educació popular, ciutadania i procés 

d’autodeterminació català”, aparegut el setembre i que havíem coordinat el curs passat. Es fan 

2 intents de presentació presencial (octubre: a la plaça del Vi i a la Facultat; i el novembre a la 

Casa de Cultura). En tots dos casos es van haver d’anul·lar per la pandèmia... 

A finals d’any el número de descàrregues s’apropava a les 3.000 (en les diverses llengües); el 

més descarregat l’article d’Alba Artés i Júlia Berrido. 
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Estem contents de la feina feta i del resultat aconseguit amb aquest número de rizoma. La 

presentació finalment no es va poder fer, però cal posar de relleu que les tasques de preparació 

en els dos intents realitzats es van fer amb cura i rigor. 

 

Presentació del llibre d’en Sebas Parra i la Mai Garcia Breton “La força del coneixement”. 

S’havia previst de fer-ne diverses presentacions el mes de novembre que es van haver 

d’ajornar, primer perquè el llibre encara no havia sortit i després per la pandèmia. Finalment, 

s’ha pogut presentar a les Pedreres-Torre Alfons XII i a Salt (20 d’abril), a la biblioteca de 

Figueres (29 d’abril), CFA de Girona (4 i 5 de maig), i a Sant Miquel de Fluvià (8 de maig). 

En Sebas va fer un recompte de tota la gent que havia participat en aquestes presentacions: 

aproximadament 180 persones! Per altra banda, pràcticament tots els llibres ja s’han distribuït 

i es destaca la presentació feta a les Pedreres-Torre Alfons XII, tant pel seu contingut com pel 

simbolisme que va tenir. 

 

Ens vam plantejar organitzar el passi de diversos documentals de tema educatiu (en principi, al 

cinema Truffaut) amb La Guerrilla Comunicacional, però es va haver de desestimar, tant per la 

pandèmia com per la situació del cinema Truffaut: Joaquim Franch, Dolors Magret, Mestre 

Benaiges, Paco Bernal i Mon Marquès. 

És una qüestió que haurem de reprendre el curs vinent. 

 

Diari de l’Educació: a la vista de la supressió del Suplement Aula del Diari de Girona, ens 

plantegem la possibilitat d’iniciar una col·laboració estable amb el Diari de l’Educació. Fetes les 

gestions oportunes, aquesta col·laboració s’ha fet efectiva a partir del mes de novembre. En 

total, hi hem publicat 11 articles (més dels que havíem programat inicialment): 

- Novembre: Josep Pallach (Mon Marquès) 
- Desembre: La força del coneixement (Xavier Besalú) 
- Gener: Matemàtiques i alliberament (Josep Callís) 
- Febrer: Analfabetisme polític (Miquel Blanch) 
- Febrer: Suport a l’Escola d’Adults de Girona (text col·lectiu) 
- Març: Pandèmia i educació (Xavier Besalú) 
- Abril: Universitat i presencialitat (Pere Soler) 
- Maig: Emergència climàtica (Marta Guuillaumes) 
- Maig: Miquel Soler Roca (Sebas Parra) 
- Juny: Educació intercultural (Josep Miquel Palaudàrias) 
- Juliol: Compromís ètic del professorat (Juan González) 
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A més, arran de la nostra pertinença a l’Institut Paulo Freire d’Espanya, que inicia també una 

col·laboració mensual al Diario de la Educación, el mes de maig es publica un article d’en Mon 

Marquès sobre els mestres i la II República. 

Aquesta és una de les tasques de la qual estem més satisfets, perquè hem superat les pròpies 

expectatives, perquè ens ha permès arribar a molta més gent que no pas els articles publicats 

al Diari de Girona, i també per la diversitat i la qualitat, en termes generals, de tots els articles 

publicats. En aquest sentit, agraïm la feina de coordinació que ha fet en Josep Miquel i 

acordem, amb el seu vist-i-plau, que la continuarà fent el curs vinent. Ens fa saber que el 

coordinador del Diari, Víctor Saura, també està satisfet amb els nostres articles... 

El primer article del curs vinent el farà en Mon (el tema queda per concretar) perquè surti 

entorn de mig mes de setembre. El calendari per a la resta del curs el farem a la reunió del 

Nucli del mes de setembre. En Sebas ens fa saber que renuncia, en principi, a escriure nous 

articles per al Diari... 

Es proposa de dedicar un temps de cada reunió del Nucli a analitzar i comentar l’article publicat 

el mes anterior (en principi, 10 minuts), article que els membres del Nucli ja haurem llegit. Per 

altra banda, també s’agraeixen els comentaris escrits que es poden fer arribar a través del grup 

de correu...  

 

Cercles de Lectura: 

- Octubre: “Per fer una truita cal trencar els ous” (amb Benet Salellas) 
- Febrer: “Pandèmia i drets democràtics” (amb Javier Uriarte) 
- Abril i maig: “Educar en temps d’emergència climàtica” (amb Marta Guillaumes) 

A més, hi podríem afegir també el debat que vam fer els membres del Nucli sobre 

“analfabetisme polític”: el mes de desembre a partir d’un text proposat per Sebas Parra i el 

juny, a partir d’un escrit de Josep Miquel Palaudàrias.  

Valorem positivament la realització d’aquests cercles de lectura. Creiem que cal continuar fent-

los convidant a una persona externa al Nucli, coneixedora del tema en qüestió, a qui es 

demanarà amb temps un article o document a llegir abans de la realització del Cercle. Això 

evitarà que en iniciar el Cercle de lectura aquest convidat s’allargui excessivament, de manera 

que es limiti a fer una primera presentació del tema (uns 10 minuts) i del document aportat per 

tal de donar més temps i èmfasi el debat. 

També procurarem fer efectiu un antic anhel d’en Sebas: acabar el Cercle fent una proposta 

d’acció, per senzilla que sigui, i que surti fruit del diàleg fet... 

Tot i que la programació l’acabarem de fer a la reunió del mes de setembre, se suggereixen 3 

possibles temes que podrien ser objecte d’un Cercle de lectura: 
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- Les grans ideologies polítiques (liberalisme, republicanisme, socialdemocràcia, 
socialisme, comunisme, anarquisme, democràcia cristiana, conservadorisme, 
feixisme...) com a part d’un programa més ampli d’alfabetització política. En Josep 
Miquel ens fa saber que pot parlar amb Mònica Clua, de Llagostera, una professora 
universitària que treballa a l’estranger, però que els mesos de final d’any podria ser 
que corregués per aquí i ens hi podria ajudar. Quedem que hi contactarà i que ens farà 
saber el què. 

- Els mitjans de comunicació i el seu impacte en les creences, les actituds i el 
comportament de la població. Se suggereixen els noms dels periodistes Xevi Sala, 
Carme Vinyoles i Josep Ribera. També el de l’activista David Fernández... 

- Alfabetització política i alliberament. A partir de l’article d’en Sebas i en Miquel 
publicat al Quaderns d’Educació Contínua 45. Aquesta Cercle es podria fer en 
combinació amb el màster de Joventut que coordina en Pere Soler. Això vol dir que 
caldria fer-lo un divendres o dissabte (presencialment o on line). Per fer-ho possible, si 
s’aprova, caldrà que en Sebas demani a en Pep Aparicio poder disposar dels articles de 
la revista en PDF per fer-los arribar primer a tots els membres del Nucli i després als 
estudiants del màster... 

- Surten altres temes, sense més precisions: els joves d’avui, el mestre Miquel Soler Roca, 
les desigualtats, la pobresa... 

  

 

Ens diverses reunions (de novembre a juny) hem anat fent el seguiment de l’expedient incoat 

pel Departament d’Educació a la directora del CFA de Girona i de les gestions que s’han 

endegat per tal deixar-lo sense efecte... 

Com es veu pel període que abasta aquesta qüestió, ens ha ocupat i preocupat força. En Miquel 

ha estat qui ens ha anat subministrant la informació i les novetats de cas. Finalment, ha passat 

de falta greu a falta lleu i ha acabat només amb una amonestació. No és el que calia i el que 

volíem, però vist com van aquestes coses es pot considerar una victòria. 

 

Setmana Freire: En col·laboració amb La Guerrilla Comunicacional s’han organitzat diverses 

presentacions de la “Simfonia de l’alfabetització”: a Celrà (21 d’abril), al CFA de Girona (el 4 i 5 

de maig) i a la Casa de Cultura (el 4 de maig). 

Aquest any es compleix el centenari del naixement de Paulo Freire. Aquesta ens ha semblat una 

bona manera de celebrar-lo. Per altra banda, constatem que, més enllà del Nucli, al nostre país 

no s’ha fet massa res per celebrar-lo... 
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Hem col·laborat amb el número 45 de la revista Quaderns d’Educació contínua 

“Alfabetitzacions sociopolítiques, ciutadania i emancipacions”, aparegut aquest mes de juliol, 

amb 4 articles: un d’en Miquel i en Sebas; un altre d’en Xavier; un que vam encarregar al 

Seminari Taifa i un altre a la Maria Ballbé. A més, en aquest número hi apareix una ressenya de 

“La força del coneixement”. 

Constatem que no tots els membres del Nucli reben la revista i, doncs, com hem dit, 

encarreguem a en Sebas la gestió d’obtenir el seu contingut en PDF per tal de fer-lo arribar a 

tothom. Com a membres que som de l’Institut Paulo Freire d’Espanya ens sembla que sempre 

hem d’estar disposats a col·laborar en les seves iniciatives... 

 

Finalment, arran de la mort del mestre Miquel Soler Roca, participem en l’organització de 

l’homenatge que se li farà a Barcelona el dia 8 de setembre de 2021. 

Com que no tots els membres del Nucli han rebut aquesta informació, en Sebas fa una breu 

presentació de qui era Miquel Soler Roca i del contingut d’aquest homenatge que pràcticament 

ja està lligat: 

- En Pep Caballé ha preparat una web magnífica que sintetitza a la perfecció la biografia 
i el pensament de Miquel Soler Roca. En Sebas li demanarà si pot fer una mena de 
cartell amb la informació de l’Homenatge mínima, que remeti a l’enllaç de la web, per 
tal de poder fer-ne difusió abans d’acabar el mes de juliol i la primera setmana de 
setembre. Quan ho tingui a punt, en Sebas ens ho farà arribar a tots i cadascun de 
nosaltres en farà la difusió que cregui més convenient... 

- L’acte es farà a la sala d’actes de Rosa Sensat i es demanarà a l’entitat si pot fer-ne 
una gravació per tal de després poder difondre’l, ja que molts docents no hi podran 
assistir aquell dia a aquella hora... 

- Les intervencions principals les faran l’Enric Font i en Xavier Besalú, presentats per 
Carme Vinyoles. Hi haurà una fila 0 (presencial o en vídeo), que farà uns seguit 
d’intervencions breus: el rector de la Universitat de la República d’Uruguai, l’esposa 
d’en Miquel, la Matilde; el ministre d’educació de Nicaragua i l’Orlando Pineda; la 
Dolors Bassa, el conseller d’Educació i la degana de la Facultat d’Educació i Psicologia 
de la UdG; i la llista no està tancada. A més hi haurà també intervencions breus de  les 
entitats organitzadores: Nucli Paulo Freire, Rosa Sensat, La Guerrilla Comunicacional, 
AEPCFA, Mestres 68... 

 

 

ALTRES TEMES: 
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Dos reptes per al curs vinent: incorporar més persones a les reunions del Nucli i difondre amb 

més eficàcia el missatge i l’obra de Paulo Freire a la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG. 

 

Enfortir la col·laboració amb la Guerrilla Comunicacional i amb l’Escola d’adults de Girona. 

 

Calendari de reunions per al curs vinent (darrer trimestre de l’any): 22 de setembre; 27 

d’octubre; 17 de novembre; i 22 de desembre. En principi, doncs, quedem que seguirem fent 

les reunions els dimecres, de 18 a 20 hores, a la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG. 

 

En Sebas ens informa que en Jordi Planas li ha fet una consulta sobre la possibilitat d’incloure 

alguna activitat de l’Agenda Llatinoameircana sobre el Centenari de Paulo Freire. Quedem que 

hi parlarà i li demanarà que concreti més la seva proposta. 

 

Ens preguntem si l’acte inaugural del curs universitari a la Facultat d’Educació i Psicologia ja 

està decidit. Si no ho estés encara, podríem proposar de dedicar-lo a Miquel Soler Roca. 

Disposaríem de la gravació de l’homenatge fet a Barcelona, del web d’en Pep Caballé, i de la 

disposició dels membres del Nucli per dur-lo a terme... Si no fos possible, es proposa també 

d’organitzar un acte semblant a aquest amb els participants de l’Escola d’adults de Girona... 

Una cosa i altra queden pendents de concretar. 

 

Feta la feina, ens entaulem i mengem galta, hamburguesa, pizza, patates braves, croquetes... i 

bevem molta cervesa, molta aigua poc vi i molta ratafia... Ens desitgem bon estiu i ens 

acomiadem fins al curs vinent! 

 

PROPERA REUNIÓ: 

dimecres, 22 de setembre de 2021, a les 18,00 hores 

a l’aula 251 de la Facultat d’Educació i Psicologia 
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