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Acta 2/2021-22  

Nucli Paulo Freire (27 d’octubre de 2021) 

Assistents: Miquel Blanch, Josep Miquel Palaudàrias, Ivan Salavedra,  Salomó 

Marquès, Pere Soler, Joan Colomer, Juan González i Xavier Besalú. 

Lloc: Espai Paulo Freire de la Facultat d’Educació i Psicologia 

 

La reunió ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera, que s’ha allargat fins a les 

19 hores, ha comptat amb la presència i la participació de 5 estudiants del grau 

d’Educació Social de la UdG: Fatoumata Ba Diallo, Safi Thiedo Koita Balde, Neus 

Gómez Simó, Laura Davesa Esteba i Eva López Montoliu. 

El cas és que aquestes estudiants han de fer una exposició sobre Paulo Freire (dins de 

l’assignatura de la professora Glòria Muñoz) i, per aquest motiu, es van posar en 

contacte amb en Joan Colomer, que les va convidar a venir a la reunió del Nucli. Elles 

portaven algunes preguntes per fer-nos i volien compartir algunes idees sobre com 

plantejar la seva exposició (que, de fet, seran dues). Es va parlar de preparar 

dinàmiques provocadores, de fer un cercle de lectura, de tractar de problemes que 

importin als estudiants, etc. De fet, hi vam intervenir tots els membres del Nucli i es va 

establir un diàleg prou interessant amb aquestes estudiants, a qui també es van 

proporcionar diverses de les publicacions que disposem. 

A la segona part de la reunió, vam abordar les qüestions que havien quedat pendents de 

la reunió de setembre. En tot cas, abans de començar, en Pere ens va informar de la 

malaltia d’en Sebas, a l’espera del diagnòstic definitiu, a qui desitgem molta sort i a qui 

volem donar molts ànims i que ben aviat es pugui reincorporar a les reunions del Nucli. 

En Josep Miquel ens diu que, fetes les gestions oportunes amb la Mònica Clua, 

aquesta ha confirmat la seva disponibilitat a participar en el Cercle de Lectura 

programat per al dia 22 de desembre sobre “Les grans ideologies polítiques”. Li’n 

donem les gràcies i quedem a l’espera que ens faci arribar el text a llegir prèviament. 

En Miquel ens informa que forma part d’una comissió que vol promoure el 

reconeixement dels 17 acomiadats de la fàbrica dels Químics de Girona per motius 

laborals, de manera que en quedi constància a la plaça del lloc. Ens en tindrà informats, 

pot comptar amb la nostra adhesió al projecte i, quan sigui l’hora, mirarem de fer-ne el 

màxim de difusió. 

En Mon exposa que, al mural que hi ha al Portal Nou sobre l’Antònia Adroher, no hi 

ha cap mena d’identificació, ni d’explicació de qui era l’Antònia. Ell mateix s’ocuparà de 

fer les gestions oportunes davant de l’Ajuntament de  Girona per tal de corregir aquesta 

mancança. 
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En Joan ens explica que l’Àngel Marzo, a Barcelona, està mirant de crear una cosa 

semblant al nostre Nucli, i que li ha proposat de poder venir un dia a alguna de les 

nostres reunions ordinàries per tal de compartir com ens organitzem i com ens ho fem. 

El mateix Joan s’hi posarà en contacte, l’informarà de les dates de reunió previstes (en 

principi pel gener o febrer) i que ells mateixos decideixin quan volen venir. Per part 

nostra, encantats de la vida! 

En Miquel ens diu que, finalment, l’acte inaugural del curs de l’Escola d’Adults de 

Girona no es podrà fer amb el vídeo de l’homenatge a Miquel Soler Roca, perquè 

encara no està a punt i ja no poden esperar més. En tot cas, sí que farà gestions per tal 

que el vídeo es pugui passar com una activitat més dins de l’Aula Oberta de l’Escola més 

endavant. 

Sobre els documentals de tema educatiu no hem avançat gaire d’allà on ens vam 

quedar. Mantenim les ganes d’organitzar aquest cicle a partir del mes de gener i, a més, 

hi podríem afegir “I’m Lina”, que ja s’ha estrenat a Girona i a Banyoles. En Josep 

Miquel comenta que havien previst la presentació del llibre d’en Sebas i la Mai a 

Llagostera (que no es podrà fer per la malaltia d’en Sebas), però que pot gestionar el 

passi d’un dels documentals d’acord amb la CUP/Alternativa de Llagostera... 

Recordar que, segons el calendari previst, la propera reunió del 17 de novembre serà de 

Cercle de Lectura. En aquest cas, però, de lectura d ‘imatges: “Com es fa i quines 

eines convenen per llegir convenientment un film o un document 

audiovisual?”, amb el Pep Caballé. En Miquel s’ocuparà de parlar i quedar amb en 

Pep i li demanarà quin aparellatge necessitarà. En Juan ja ha reservat l’aula 140 de la 

Facultat. 

En Joan va assistir a l’acte sobre el Centenari de Paulo Freire que es va fer a la seu de 

CC.OO. de Barcelona. Explica que era un acte organitzat pel Col·lectiu LGBTI del 

sindicat, que hi van assistir unes 25 persones, que va haver de fer una intervenció  molt 

breu, que els dos brasilers que hi van participar van fer una intervenció molt emotiva... 

En Miquel tenia ganes d’assistir a la Conferència Nacional Antirepressiva, que es 

va celebrar el dia 2 d’octubre a la UdG, però es va quedar amb les ganes, perquè no hi 

va poder accedir al no haver-s’hi inscrit prèviament. Tenia ganes d’aportar que no 

només reprimeixen els cossos policials estatals, sinó també els catalans. 

Van participar en el Màster de Joventut que coordina el Pere l’Ivan, en Miquel i en 

Josep Miquel. Tots en fan una valoració molt positiva. El col·loqui va durar més de dues 

hores. Es va iniciar amb una intervenció breu dels tres membres del Nucli, unes de més 

filosòfiques i conceptuals i les altres més d’experiències i accions entorn de 

l’alfabetització política en els joves.  

L’Ivan assistirà al passi del documental “I’m Lina”, que es farà el dijous 28 d’octubre a 

Banyoles. Ja s’ha passat a l’Ateneu Eugenienc i la protagonista és una nena de 10-12 
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anys, siriana, que pretén sensibilitzar sobre el que suposa ser dona, ser nena i ser 

refugiada, i que exposa com ha estat la primera acollida que ha rebut al nostre país. Un 

documental dur, pel que ens ha explicat. 

Diari de l’Educació: aquest mes d’octubre s’ha publicat l’article d’en Xavier, “La 

docència com a mediació”. El mes de novembre el farà en Josep Callís (que ja sap que 

abans del dia 15 l’ha de fer arribar a en Josep Miquel). L’Ivan, que el farà el mes de 

desembre, ja ens l’ha fet arribar i tothom n’ha fet una valoració molt positiva, tant del 

contingut com de la forma. Finalment, en Juan diu que accepta de fer l’article del mes 

de març. 

I això és tot per avui... 

 

 

 

 

 

PROPERA REUNIÓ: 

dimecres, 17 de novembre de 2021, a les 18,00 hores 

a l’aula 140 de la Facultat d’Educació i Psicologia 
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