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Acta 10/2021-22
Nucli Paulo Freire (22 de juny de 2022)
Assistents: Josep Miquel Palaudàrias, Salomó Marquès, Miquel Blanch, Enrique
Bitchatchi i Xavier Besalú.
Lloc: Espai Paulo Freire de la Facultat d’Educació i Psicologia

Properes reunions del Nucli
Hem quedat de fer la darrera reunió del curs el proper dimarts, 12 de juliol, a les 19
hores, a la Marfà (Santa Eugènia). En Miquel preguntarà fins a quina hora ens hi
podem estar i si serveixen menjar (cas que l’hora no fos bona o no servissin menjar, el
mateix Miquel ens ha dit que hi ha un bar/restaurant ben a prop que ens podria
atendre). Si hi hagués algun canvi al respecte, es faria saber a través del correu de grup.
També hem fixat la data de la primera reunió del curs vinent: la faríem el dimecres, dia
21 de setembre, a l’hora habitual, les 18 hores, a l’Espai Paulo Freire de la Facultat. El
calendari del curs ja l’acabaríem de fer en aquesta mateixa reunió.
Enrique Bitchatchi
En Pere ha estat en contacte amb l’Enrique a través del correu electrònic del Nucli, però
avui no ha pogut assistir a la reunió, però sí que ens demanava que prenguéssim alguna
decisió respecte de la seva demanda. L’Enrique ha exposat amb més detall la seva
proposta, que no busca, en principi, només col·laboradors en l’àmbit de la salut. Ell ja
ha fet alguns contactes, que han resultat infructuosos, i li semblava que, per la manera
de fer del Nucli, nosaltres podríem estar més a prop de la seva sensibilitat.
Hem acordat que, si ens presenta per escrit el seu projecte una mica desenvolupat,
nosaltres com a Nucli, després de valorar-lo, podríem donar-l’hi suport. També li hem
dit que, com a persones concretes del Nucli, la major part de nosaltres estem jubilats i
difícilment el podríem ajudar en la seva recerca. Tot i això han sorgit diverses propostes
de persones i institucions a contactar: l’Institut Paulo Freire d’Espanya; l’Institut Paulo
Freire del Brasil; el professor i antropòleg de la UdG Carles Serra
(carles.serra@udg.edu) que, a més, està en contacte amb el professorat de Treball
Social; els Equips de Salut Comunitària de l’Ajuntament de Girona...
Institut Paulo Freire d’Espanya
Hi ha tres informacions al respecte. La primera que en Pep Aparicio ens ha demanat
que tornem a demanar a en Jordi Feu que els faci arribar l’article al que es va
comprometre sobre democràcia i educació per a la revista Quaderns d’Educació
Contínua. Ja s’ha fet.
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La segona, que l’Institut i la Universitat Jaume I de Castelló han signat un conveni per a
col·laborar en els àmbits educatiu, formatiu i sociocultural. Ens n’hem felicitat!
I la tercera, que els dies 18 i 19 de juliol tindrà lloc al CFPA Francesc Bosch i Morata de
Xàtiva l’Estiu Viu, dedicat enguany a “Desigualtats socials, pobreses i alfabetitzacions
permanents”. El Seminari és obert a tothom.
En canvi, no sabem res de l’Escola d’Estiu que se sol organitzar a Barcelona per part
d’Angel Marzo i altres...
Mestre Benaiges
En Xavier ha explicat que va tenir ocasió de visitar l’escola de Bañuelos de Bureba
(Burgos) on va fer de mestre Antoni Benaiges, assassinat poc després del cop d’estat del
36. Allí s’ha creat l’Asociación Escuela Benaiges que, amb la col·laboració del seu
ajuntament (però no de la Diputació, ni de la Junta) han pogut rehabilitar l’antic edifici
i fer alguna exposició i altres actes. Tenen un blog, a través del qual s’hi pot connectar:
http://escuelabenaiges.blogspot.com.es
En Mon i en Josep Miquel hi ha afegit que hi ha un grup de Manresa que ha recuperat
històries de mestres represaliats i exiliats i que ho han convertit en obres de teatre que
han representat a diverses poblacions...
Miquel Soler Roca
En Xavier ha exposat que va rebre una trucada de José Pedro Charlo, el director de
cinema que lidera el projecte de documental sobre el mestre Miquel Soler Roca. Va
mostrar molt interès a poder entrevistar en Sebas Parra al més aviat possible. Van
quedar que, quan estigués a punt, en Xavier ja hi contactaria per lligar caps. També van
sortir els noms de Joan Colomer, Enric Font i Pablo Otero...
El director ja ha estat a Catalunya i ha visitat algunes localitzacions. El projecte encara
està en fase molt embrionària, però va endavant. També va mostrar interès per
conèixer films i documentals sobre l’educació a Catalunya durant la República i sobre la
situació del camp català els anys 20 del segle passat. En Xavier en va parlar amb en
Mon i en Joan Soler i li va passar les referències que li havien fet arribar.
El contacte és permanent amb el president de la Casa Uruguay de Barcelona, Pedro
Zaragüeta... I hauríem de mirar de tenir l’adhesió al projecte per part de la Facultat
abans d’acabar aquest curs...
Els Químics
En Miquel i en Mon expliquen que l’acte del maig va ser molt digne i amb una
nombrosa assistència. L’Ajuntament ja ha aprovat tot el que se li demanava i ha seguit
tots els tràmits que calien, tot i que la placa encara no és instal·lada al seu lloc. Ara
queda pendent la realització de l’itinerari per la Girona obrera. El projecte és en mans
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de l’historiador Josep Clara, que farà el seu equip (sembla que compta amb en Joan
Boadas, entre altres). En Miquel en fa el seguiment en nom del Nucli i en Clara diu que
ens passarà la proposta perquè la revisem des de l’òptica pedagògica. En Mon diu que
l’itinerari pedagògic per les escoles de Girona podria ser un bon model a seguir. El
projecte es posarà en marxa el setembre/octubre d’aquest any i cal també cercar el
finançament (es pensa en l’Ajuntament de Girona, la Diputació i la UdG).
La Setmana Freire
Sobre la presentació del llibre de bell hooks “Ensenyar pensament crític” es valora molt
positivament tant l’assistència de públic com la col·laboració amb la llibreria i la
fundació Les Voltes, de manera que no es descarta de tornar a organitzar alguna altra
presentació més endavant. En canvi, la presentació en si mateixa va resultar menys
potent del que s’esperava...
El debat sobre els nous currículums que es va fer a la Facultat va comptar amb una
participació molt minsa, cosa que ens fa pensar de nou en l’oportunitat d’organitzar
actes dins de la Facultat que tinguin un cert ressò. El debat va ser sobretot de caire
descriptiu i informatiu...
Finalment, el passi del documental sobre Miquel Soler Roca a l’Ateneu Eugenienc es
valora positivament, tot i que l’assistència no va ser massa gran. Sobretot es va trobar a
faltar l’assistència dels usuaris habituals de l’Ateneu. La veritat és que la síntesi que
n’ha fet en Pep Caballé resulta atractiva i completa. I el debat posterior que es va
generar va ser ric i interessant.
Diari de l’Educació
En Josep Miquel ens diu que finalment la Fina Espinosa li ha fet arribar el seu article i
que, si no hi ha res de nou, es publicarà abans del 15 de juliol. Aquest seria el darrer
article d’aquest curs, doncs.
En Quim Brugué no ha fet arribar encara el seu article (en Josep Miquel s’hi posarà en
contacte). En tot cas, si ens el fa arribar ja seria per publicar el mes de setembre. Cas
que en Quim no fes l’article, tocaria a en Pere Soler fer aquest article abans d’acabar el
curs per tal que es pogués fer arribar al Diari per ser publicat el mes de setembre
vinent.
Tal i com havíem quedat, vam dedicar un temps a comentar alguns dels articles ja
publicats i que no havíem tingut temps de fer. Vam començar pel d’en Miquel “Escoles
d’adults, la noia de porcellana del sector educatiu”, on presenta 4 (primeres) tesis sobre
l’educació de persones adultes: Paulo Freire és a l’origen de les escoles d’adults a
Catalunya; l’educació de persones adultes ha de ser un instrument d’alliberament de la
classe treballadora, ha d’estar al servei de les persones i no del mercat; l’assumpció de
competències per part de la Generalitat i l’aprovació de la llei de formació d’adults va
generar unes certes esperances que es van veure frustrades; el debat és avui entre si
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l’educació de persones adultes ha de seguir el model escolar (que és majoritari) o el
model social i comunitari.
En Miquel explica que va fer arribar l’article a diverses Escoles d’adults i que algunes
d’elles van respondre. Que el públic actual d’aquestes escoles és el millor que mai han
tingut: gent jove, persones immigrades, treballadors precaris i gent de mitjana edat...
Explica també que és probable que s’organitzi una Jornada el mes de setembre on
poder debatre d’aquestes qüestions.
Per la seva banda, en Josep Miquel explica que, des de començament de curs, fa classes
d’alfabetització en català a dones immigrades a Llagostera (6 hores a la setmana a una
setantena de persones). El Consorci per a la Normalització Lingüística els donava marc
institucional i reconeixement, però s’ha negat a donar-los cap mena de subvenció amb
l’argument que el Consorci no subvenciona programes d’alfabetització, sinó només
d’ensenyament del català a persones ja alfabetitzades... A tots ens va sorprendre
aquesta decisió i vam preguntar a en Josep Miquel si ho havíem denunciat i fet públic,
perquè ens semblava molt greu... En Josep Miquel respon que es reserva el tema per
tractar-lo en l’article que el curs vinent escrigui per al Diari de l’Educació... Actualment,
les classes segueixen gràcies a Llagostera Solidària i a l’ajuntament de Llagostera.
També vam comentar breument l’article de la Mònica Clua “Construïm educació
popular contra els analfabetisme ideològics”. Abans, en Josep Miquel va explicar que la
Mònica en aquests moments està sotmesa a un procés judicial a Texas, acusada de
racisme contra els blancs! Sembla que ha trobat el suport d’una organització antiracista
potent... De l’article, que segueix molt de prop el text d’Eagleton que ens va passar,
acaba amb un paràgraf on fa referència a l’educació per combatre l’analfabetisme
polític. Són unes paraules molt suggerents, però que se’ns van fer massa escasses...
En Josep Miquel, per altra banda, ens recomana el llibre “Com ser antiracista”, de
Ibram X. Kendy, publicat per Raig Verd...
L’article d’en Juan “Suspens” no el comentem i quedem que ho farem el juliol, quan en
Juan també hi pugui ser present.
L’escola nostra de cada dia
Gairebé tots hem pogut llegir ja el llibre d’en Sebas “L’escola nostra de cada dia”, que
recull els articles publicats al “Punt Escoles” durant tres anys. En Mon diu que això és
història de l’educació de la bona i tots trobem que és un document molt valuós. Per això
ens plantegem la possibilitat de fer-ne una presentació pública més endavant. La
proposta queda per concretar...
Per altra banda, en Miquel suggereix la possibilitat de pensar en una publicació que
reculli els articles que hem anat publicant com a Nucli primer en el Diari de Girona i
després en el Diari de l’Educació... Queda dit!
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Analfabetisme polític
No tenim temps d’abordar la proposta que va fer en Josep Miquel al final de la reunió
del mes de maig. És aquesta: el curs passat vam dedicar almenys una sessió a discutir
entorn de l’analfabetisme polític; aquest curs hem dedicat dos cercles de lectura al
tema; i potser ja seria hora que passéssim del debat a l’acció, per exemple dissenyant
i oferint un curs o seminari de formació al respecte...
Queda per a la reunió del juliol.

Amb això donem per acabada la reunió d’avui.

PROPERA REUNIÓ:
dimarts, 12 de juliol de 2022, a les 19,00 hores (amb
berenar/sopar posterior)
a l’Espai Marfà de Santa Eugènia

