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Acta 11/2021-22  

Nucli Paulo Freire (12 de juliol de 2022) 

Assistents: Josep Miquel Palaudàrias, Salomó Marquès, Miquel Blanch, Enrique 

Bitchatchi, Sebas Parra, Pere Soler, Ivan Salavedra, Juan González i Xavier Besalú 

Lloc: Centre Cívic Can Ninetes i Bar La Baleada de Santa Eugènia de Ter 

 

Abans de començar la reunió d’avui, celebrem que ens acompanyi en Sebas, a qui hem 

trobat molt a faltar aquest curs. Ens ha explicat amb concisió i serenitat l’estat actual de 

la seva malaltia i les seves ganes de viure amb plenitud. Ens ha dit també que està molt 

enfeinat confegint, amb el seu fill Ferran, una pàgina web i que, en canvi, està una mica 

encallat en la redacció del que podríem anomenar les seves “memòries”. No s’ha estat, a 

més, de mostrar la seva estupefacció pel camí seguit pel PSC i el socialisme en general, 

des dels anys de Convergència Socialista, a mitjan 70, fins a la matança de Melilla, 

certificada com a feina ben feta pel govern espanyol... 

La presència d’en Sebas ens ha estimulat a preguntar-nos pel sentit i la continuïtat 

del Nucli Paulo Freire de la UdG, que va començar a caminar aviat farà 20 anys, el 

2004. Sabem que som un grup molt reduït de persones, que la nostra capacitat d’acció 

és limitada... Però valorem especialment el fet de reunir-nos mensualment des de fa 

tants anys; l’habilitat d’ajustar les nostres accions a les possibilitats reals de dur-les a la 

pràctica; la potència de comptar amb una institució coneguda i consolidada, que pot fer 

sentir la seva veu quan cal; el fet d’arribar a un número indeterminat de persones que 

reben les nostres actes i que visiten la nostra pàgina web, que s’actualitza 

mensualment... Comptat i debatut, considerem que és una eina que val la pena 

preservar i enfortir de cara al curs vinent. 

Fets aquests prolegòmens, com ja és habitual en aquesta darrera reunió, passem a fer 

un repàs i una valoració del curs 2021-22: 

Hem fet 11 reunions al llarg del curs (tots els mesos, llevat de l’agost). Hi han assistit un 

total de 88 persones, cosa que significa una mitjana de 8 persones per reunió. A la 

reunió de setembre es va fer la planificació del curs, centrada fonamentalment en les 

col·laboracions mensuals al Diari de l’Educació i en els Cercles de Lectura. La reunió 

del mes d’abril va ser especial, perquè va comptar amb la participació d’Eduard Vallory, 

que presentava a Girona el seu llibre “Aprendre”, i Iolanda Arboleas. 

En general, es considera que ha estat un curs ric i enriquidor; que la trobada amb E. 

Vallory es pot considerar anecdòtica, tot i que ens plantegem l’avinentesa de convidar, 

de tant en tant, persones amb un discurs i una pràctica ben diferents de les nostres, per 

poder-hi dialogar i aprendre... Hem constatat també que no ens n’hem sortit amb 
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l’organització d’actes adreçats al professorat i estudiants de la Facultat d’Educació i 

Psicologia i això ens fa pensar en si val la pena de seguir-hi esmerçant esforços... 

 

Diari de l’Educació: fins a dia d’avui hi hem publicat 10 articles. N’ha fet la 

coordinació, amb eficàcia, en Josep Miquel. Han estat els següents (tots estan penjats a 

la nostra pàgina web): 

Setembre: Memòria de Cassià Costal i Marinel·lo (Mon Marquès) 

Octubre: La docència com a mediació (Xavier Besalú) 

Novembre: Ande dem (Ivan Salavedra) 

Desembre: I ara què? Del maig francès del 68 al Premi Mestres 68 (Josep Callís) 

Gener: Apunts per al debat (Josep Miquel Palaudàrias) 

Febrer: Ryanairització dels serveis públics (Juan González) 

Abril: Escoles d’adults, la “noia de porcellana” del sector educatiu (Miquel Blanch) 

Maig: Suspens (Juan González) 

Maig: Construïm educació popular contra els analfabetismes ideològics (Mònica Clua) 

Juny: Paulo Freire, des de la proximitat (Fina Espinosa) 

Ens havíem proposat de dedicar un temps de cada reunió del Nucli a comentar l’article 

publicat més recentment. La veritat és que no ho hem acabat de complir, tot i que 

alguns d’aquests comentaris han donat força de si... A destacar també les 

col·laboracions de Mònica Clua i Fina Espinosa, que han participat en els nostres 

Cercles de Lectura. 

Aprofitem per comentar l’article d’en Juan (Suspens), que va ser contundent en el seu 

argumentari i especialment oportú en el moment de la seva publicació i considerem que 

és un tema que no caduca, doncs les qualificacions sembla que seguiran existint i la 

funció de les escoles i els mestres en la selecció/exclusió de l’alumnat també. I el de la 

Fina: tots hem coincidit a atorgar-l’hi un valor extraordinari, en presentar una vivència 

molt personal, que mostra la vigència i les possibilitats de la pedagogia de Paulo Freire. 

En relació als articles del Diari de l’Educació seguirem el camí iniciat (publicar un 

article al mes el curs vinent) i confiant en la bona coordinació que n’ha fet en Josep 

Miquel. Comptem que el setembre podrem publicar l’article que està fent en Quim 

Brugué. I, donat que la propera reunió del Nucli serà molt a finals de setembre, gairebé 

que podríem encomanar a en Pere que anés preparant un article per publicar el mes 

d’octubre... Per altra banda, estem molt contents que alguns dels convidats en els 
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nostres Cercles de Lectura hagin volgut escriure també un article arran de la seva 

intervenció; seria, doncs, una línia a seguir...  

 

Es van programar 4 Cercles de Lectura: 

Novembre: “Com es fa i quines eines calen per llegir convenientment un film o un 

document audiovisual?”, amb en Pep Caballé. Aquest Cercle va tenir un 

desenvolupament especial, ja que no vam partir d’un text escrit, sinó del film “Paràsits” 

de Boog Joon-ho. En el debat es va plantejar quins deuen ser els efectes de films i sèries 

sobre infants i joves en comparació amb l’impacte dels textos escrits. També va quedar 

clar que en sabem molt poc sobre com llegir i treballar les imatges... És un tema que 

potser valdria la pena continuar, potser amb un altre format... 

Desembre: “Les grans ideologies polítiques”, amb Mònica Clua. En el debat es planteja 

com combatre l’analfabetisme polític dels joves i del professorat: la Mònica ens diu que 

no n’hi ha prou amb la informació, que calen organitzacions a nivell comunitari; que bé 

podem parlar d’una crisi de les ideologies, en general; i de l’activisme despolititzat... 

Hem constatat que, quan arribem al tema de l’analfabetisme polític, sempre se’ns acaba 

el temps disponible... 

Març: “Els joves d’avui”, amb Fina Espinosa. La Fina explica la seva feina al Güell-Espai 

jove de l’ajuntament de Girona, on treballen 4 àmbits: formació i ocupació, oci i lleure, 

participació i ciutadania i treball de carrer. En el debat es remarca la importància de la 

flexibilitat i la immediatesa en el treball amb joves. Aquí hem constatat la distància 

entre el text previ que havíem llegit i la intervenció de la Fina... 

Juny: “Els mitjans de comunicació i el seu impacte en els imaginaris i en els 

comportaments de la ciutadania”, amb Xevi Sala. A la reunió del mes de maig vam 

decidir de no dur a terme aquest Cercle de Lectura aquest curs, fonamentalment per 

falta de temps. És una qüestió a recuperar, si es considera convenient, el curs vinent. 

A la reunió de març, però, vam decidir d’organitzar un nou Cercle de Lectura per al mes 

de maig sobre “Les grans ideologies polítiques”, amb Quim Brugué, per seguir debatent 

sobre un tema que ens ha ocupat des del curs passat. En Quim ens diu que una 

ideologia ha de contenir unes idees, un diagnòstic de la realitat i un programa d’acció, i 

que ha de contenir alhora racionalitat i emocionalitat. 

A la vista de com han anat els Cercles de Lectura d’aquest curs –interessants i 

participats tots ells- quedem que és important fer saber al nostre convidat que tots 

anem a la reunió amb el text que ens han proposat llegit i estudiat; que, per anar bé, la 

seva intervenció inicial no hauria de durar més de deu minuts; i que segurament ens 

ajudaria a dialogar i debatre que ell mateix ens plantegés un parell o tres de qüestions 

derivades del text proposat, per així entrar ben aviat a dialogar entre tots. També ens 

plantegem si és millor que, després de la intervenció del convidat, fem una roda 
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d’intervencions de tots els assistents al Cercle o si és millor que cada intervenció pugui 

ser comentada o resposta pel nostre convidat... La  veritat és que no hem pres cap 

decisió al respecte. 

 

Al llarg del curs, hi ha hagut la presència constant de Miquel Soler Roca. El 8 de 

setembre se li va fer a Rosa Sensat un homenatge, organitzat fonamentalment per en 

Sebas. En Pep Caballé va gravar l’acte íntegrament (més de 2 hores) i posteriorment en 

va fer una edició més reduïda (uns 3 quarts) de cara a la seva difusió. Hem constatat 

que, tal i com ens temíem, en Miquel Soler Roca segueix essent una gran desconegut a 

casa nostra... L’homenatge ens va fer entrar en contacte amb la Casa Uruguay de 

Barcelona. Des d’aleshores en Xavier hi ha anat tenint una relació fluida (whatsapp, e-

mail, reunions presencials, telefonades...), tant amb el seu secretari, Eduardo Abreu, 

com amb el seu president, Pedro Zaragüeta. El cas és que el cineasta uruguaià José 

Pedro Charlo s’ha proposat fer un documental sobre la trajectòria vital de Miquel Soler 

Roca i ens demana ajut i recolzament per al projecte. Com a Nucli els hem fet arribar la 

nostra adhesió al projecte i hem aconseguit també que el Grup d’Amics de Jaume Botey 

s’hi hagi adherit. Ens han demanat ajuda per a les localitzacions del documental, sobre 

els documentals existents que tracten de l’educació a Catalunya durant la República i de 

persones a entrevistar. El director ja ha decidit d’entrevistar en Sebas al més aviat 

possible. 

Els Químics de Girona també ens han ocupat al llarg de tot el curs. En Miquel ens en 

va informar a la reunió d’octubre i ens hem adherit a la proposta de la comissió que es 

va proposar d’homenatjar els 17 acomiadats i de la que formava part en Miquel. La 

Comissió va fer un manifest, va organitzar un acte públic, va fer una proposta a 

l’ajuntament de Girona de posar una placa i un panell explicatiu a la plaça on hi havia 

hagut la fàbrica i fer un itinerari per la Girona treballadora. D’aquest itinerari, del qual 

s’ocupa l’historiador Josep Clara, un cop embastat, se’ns passarà perquè hi diguem la 

nostra. 

Setmana Freire: es va decidir de programar 3 actes diferents: la presentació del llibre 

de bell hooks, “Ensenyar pensament crític”, en col·laboració amb la llibreria les Voltes, 

a la Mercè; una sessió de reflexió compartida sobre el nou currículum d’educació 

bàsica, a la Facultat; i un passi del documental sobre Miquel Soler Roca a l’Ateneu 

Eugenienc. A la nostra reunió de juny ja vam fer una valoració d’aquests actes. 

A la reunió de setembre vam prendre la decisió d’ajornar, de moment, el cicle de 

documentals de tema educatiu, que teníem entre mans ja el curs passat, en 

col·laboració amb la Guerrilla Comunicacional. A la reunió de febrer vam decidir de 

deixar-ho córrer almenys per aquest curs. Es tracta dels següents documentals: 

Joaquim Franch, Dolors Magret, Antoni Benaiges, Paco Bernal, Mon Marquès i I’m 

Lina. N’haurem de parlar el setembre vinent, però ens sembla que aquest projecte 

només podrà tirar endavant amb en Juli Suárez, de la Guerrilla Comunicacional. En 
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aquest sentit, demanem a en Joan Colomer si hi pot contactar per veure si ens podem 

trobar i parlar-ne un dia. Per altra banda, considerem que seria ben interessant de 

poder dur a terme aquest cicle, que ens permetria connectar amb d’altres grups, 

entitats i institucions... 

En Josep Miquel  ens va plantejar que potser ja seria hora de passar del debat a l’acció 

en el tema de l’analfabetisme polític, per exemple dissenyant un curs o un 

seminari... En parlem una bona estona. Per diversos motius, no ens veiem amb cor de 

dissenyar i encara menys de fer un curs sobre aquest tema, fonamentalment perquè 

mai n’hem parlat a fons, més enllà dels Cercles de Lectura que hi hem dedicat i d’alguns 

intercanvis poc profunds. Hem acordat de fer una mena de Cercle de Lectura sobre el 

tema, però sense convidat, entre nosaltres. Partiríem del document que en Josep 

Miquel va elaborar a finals del curs passat (ens diu que el revisarà abans de tornar-lo a 

posar damunt la taula) i procuraríem que el debat acabés amb la proposta d’algun tipus 

d’acció per part del Nucli. En principi, aquest Cercle de Lectura el faríem a la reunió del 

mes d’octubre i, si és el cas, s’hi podria dedicar alguna altra de les reunions... 

Hem parlat de l’oportunitat i l’interès d’organitzar una presentació pública del llibre 

d’en Sebas “L’escola nostra de cada dia”. Tothom ho ha vist bé i, doncs, hem 

començat a posar fil a l’agulla. Quedem que la presentació es podria fer el dijous, 13 

d’octubre, a la Marfà (en Miquel i en Pere faran la sol·licitud al més aviat possible); que 

l’acte hauria de durar com a molt 1 hora; que caldrà avisar les persones que van 

col·laborar en el “Punt Escoles”, a més d’en Sebas: Joan Canimas, Antònia Sabrià, 

Xavier Besalú, David Pujol, Joan Manel Barceló, Pere Pujol, Mireia Caballé... 

Convindria que algunes gestions, per tant, es fessin ja abans de les vacances... 

En Miquel ens va plantejar l’oportunitat de fer una publicació que recollís els articles 

publicats fins ara pel Nucli al Diari de Girona i al Diari de l’Educació... La veritat és que 

no en vam acabar de parlar. Probablement això vol dir que fets els articles del curs 

vinent, en podrem tornar a parlar... 

Tot i que a la reunió de juny vam quedar de fer la primera reunió del curs 2022-23 el 

dimecres 21 de setembre, hem decidit, de comú acord, de posposar-la al dimecres 

següent, el dia 28 de setembre, a les 18 hores; i de fer la reunió no pas a l’Espai 

Paulo Freire de la Facultat d’Educació i Psicologia, sinó al bar de la Marfà. 

Altres: 

El 14 d’octubre en Joan va participar, en nom del Nucli, en un acte sobre el Centenari 

de Paulo Freire a la seu de CC.OO. de Barcelona. 

El 16 d’octubre en Josep Miquel, l’Ivan i en Miquel van participar en un col·loqui sobre 

“Consciència i alfabetització política en els joves” dins del Màster de Joventut, que 

coordina en Pere. 
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A la reunió d’octubre hi van assistir 5 estudiants del grau d’Educació Social de la UdG 

que volien tenir un intercanvi amb nosaltres per tal de preparar una exposició sobre 

Paulo Freire. 

A la reunió de desembre ens va acompanyar l’Àngel Marzo que, a través d’en Joan, 

havia manifestat el seu interès per venir a alguna de les nostres reunions. Ens va 

proposar de fer algunes accions conjuntes, ens va oferir les plataformes de que disposen 

i va manifestar el desig d’establir vincles més permanents. 

En Pep Aparicio ens va demanar de col·laborar en el número 48 de Quaderns 

d’Educació Contínua. Vam decidir de proposar-ho a en Jordi Feu, que ho va acceptar. 

A la reunió de maig es va plantejar la demanda d’Enrique Bitchatchi per fer una 

investigació col·laborativa en l’àmbit de la salut, a la qual es va donar resposta en la 

reunió del mes de juny. 

La reunió es va acabar a la terrassa del Bar La Baleada, amb una calor suportable, amb 

ganes de xerrar, menjar i riure, i amb els millors desitjos per a l’estiu i per després de 

l’estiu... 

 

 

 

 

PROPERA REUNIÓ: 

dimecres, 28 de setembre de 2022, a les 18,00 hores  

a l’Espai Marfà de Santa Eugènia 
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