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Acta 5/2021-22
Nucli Paulo Freire (26 de gener de 2022)
Assistents: Miquel Blanch, Josep Miquel Palaudàrias, Ivan Salavedra, Pere Soler,
Mon Marquès, Joan Colomer, Juan González, Joan Pujolar i Xavier Besalú.
Lloc: Espai Paulo Freire de la Facultat d’Educació i Psicologia

En començar, vam donar la benvinguda a Joan Pujolar, olotí, catedràtic de
Sociolingüística de la UOC i col·laborador d’Òmnium Cultural.
Aquest mes de gener s’ha publicat l’article d’en Josep Miquel al Diari de l’Educació
“Apunts per al debat”. Tal i com havíem quedat, a partir de l’article s’enceta un petit
intercanvi a propòsit de la seva visió de la transmissió dels mites en educació. Ens
preguntem per la diferència entre mites i utopies; ens demanem també per la bondat o
la maldat dels mites; i pel seu ús, a vegades alienador i altres vegades com un recurs
que pot donar sentit a la vida... L’article del mes vinent en farà en Juan González.
En Miquel ens informa de l’acte que es va fer a l’Ateneu Popular Coma Cros de Salt en
suport dels treballadors del metall de Cádiz que des del novembre estan en vaga
indefinida, amb la participació de Manuel Balber, de la Coordinadora de Trabajadores
del Metal de Cádiz. A l’acte també hi va assistir l’Ivan i va comptar amb l’adhesió del
Nucli. Explica que, com també ha passat a la Nissan de Barcelona, els grans sindicats
(CC.OO i UGT) han negociat en nom de la plantilla, però n’han deixat al marge els
treballadors de les nombroses empreses subcontractades. En Manuel és un treballador
de base que va exposar el seu testimoni de la situació viscuda i que encara estan vivint.
A l’acte es va donar espai per explicar la lluita dels escombriaires de Salt, 22 dies de
vaga, i que va comptar amb dos representants dels treballadors. El relat d’en Manuel,
crític amb els grans sindicats va ser contestat per aquests representants, que van acabar
abandonant l’acte, fet que es va considerar molt desagradable per part del públic
assistent. Tot plegat va generar una situació de molta tensió. Finalment es va mostrar la
solidaritat amb el company de Cádiz i l’interès per continuar amatents a la seva lluita, i
es van anunciar mobilitzacions a Catalunya contra la reforma laboral.
Dues coses sobre el mestre Miquel Soler Roca. La primera: fa pocs dies, en Sebas ens
va fer arribar aquest text:
Bon dia a tothom, i disculpeu-me si vaig fora de temps, doncs he sabut recentment que els vídeos
de l’acte d’homenatge a Miquel Soler Roca estan penjats i referenciats al web
http://imaginat.com.es/Miquel_Soler/ i no sé si ja en teniu notícia. En qualsevol cas no cal dir que
s’hauria de fer un esforç per part de tothom, persones i organitzacions, per tal de difondre’l especialment el de 39’-, per xarxes, en presentacions, i de qualsevol altra manera possible. Per part
meva tanco aquesta fase de la feina que ens vam comprometre a gestionar molt content de tenir
aquesta eina que permeti difondre la vida i obra del Mestre de mestres MSR. És hora, doncs, també,

Universitat de Girona
Facultat d’Educació i Psicologia
Plaça de Sant Domènc, 9, 17004 GIRONA
Tel. 972 418027
nuclipaulofreire@udg.edu
www.udg.edu/nuclipaulofreire

d’agrair-vos a vosaltres i a tothom que ha participat en l’organització del nostre modest homenatge
per la vostra valuosa aportació. Estareu d’acord en fer una menció especial a en Pep Caballé, que
com sempre ha estat present en la primera línia solidària.

El mateix Sebas ja s’ha encarregat de fer arribar aquest seu missatge a pràcticament
totes les organitzacions que van participar en l’homenatge que es va fer a Miquel Soler
Roca a Barcelona. A nosaltres en toca difondre aquests vídeos a totes les entitats i amics
que puguem. En Miquel exposa que ja ho ha fet arribar a les Escoles d’adults; la degana
de la Facultat també ho ha rebut, però demanem a en Juan i en Pere que estudiïn quina
difusió en poden fer entre els treballadors i els estudiants de la Facultat i de la UdG. Pel
que fa al vídeo de 39 minuts hem observat que, almenys al començament, el so s’acobla
i no es pot seguir bé (en Miquel ho farà saber a en Pep Caballé per mirar d’esmenarho). Tot i que n’hem d’acabar de parlar, quedem també que la primera setmana de
maig, en els actes que cada any fem en record de Paulo Freire, podríem dedicar una
sessió a Miquel Soler Roca i passar el vídeo...
La segona qüestió té a veure amb la Casa Uruguay de Barcelona. Recordem que a
l’homenatge a Miquel Soler hi va assistir el seu secretari, Eduardo Abreu, i que hem
rebut un dossier del seu president, Pedro Zaragüeta, on se’ns informa del projecte de
fer un documental sobre la vida o l’obra del mestre Soler i ens demanen de promoure
adhesions al projecte, començant pel Nucli mateix. N’ha parlat en un parell d’ocasions
amb en Xavier, que fa pocs dies ha rebut també el correu següent, a propòsit de la
reunió que van tenir amb Adam Majó, de la Secretaria d’Immigració de la Generalitat
de Catalunya:
1. Presentarnos a una posible subvención para proyectos relativos a DD.HH., monto
máximo: 15 mil€. Esta convocatoria sería para Febrero-Marzo. Nos avisará para que
nos presentemos. Suelen otorgarla a varias entidades.
2. Posible presentación del documental de Charlo a los Premios Laia, concurso de
documentales y series con temática de DD.HH.. Un único premio de 75 mil€.
Es uno solo, y lo dan cuando la inversión relativa al documental ya se ha realizado.
3. Podría intentar que TV3 compre nuestro documental. Él tiene buenos contactos con
la gente de los documentales de TV3
4. Podría hacernos gestiones para conseguir Salas para estrenar el documental.
5. Cree que el Dpto de Educación podría involucrarse, y más al tener el apoyo de Rosa
Sensat.
En Xavier presenta una proposta per escrit (que s’adjunta) per tal de fer arribar a la
Casa del Uruguay de Barcelona el nostre suport al projecte. Quedem que el signarà en
Pere i ell mateix el farà arribar a la Casa Uruguay.
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Per altra banda, com a Nucli, hauríem de buscar més adhesions al projecte. Per
exemple, de la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG (o, si fos possible, de la
mateixa UdG). Això ho encomanem a en Pere i en Juan. També de la Coordinadora
d’ONG de Girona (d’això se’n podria ocupar en Miquel, que també pot fer gestions a
CC.OO). Dels Amics d’en Jaume Botey i de l’Institut Paulo Freire d’Espanya se
n’ocuparà en Xavier. A la reunió de febrer podem pensar altres entitats i organitzacions
que també s’hi podrien adherir...
Les dades de la Casa del Uruguay en Barcelona són les següents:
c/ Diputació, 215, entresòl, 1r, 08011 Barcelona.
E-mail: casadeuruguaybcn@hotmail.com Telèfon del president: 647376158
Sobre el Cercle de Lectura que vam fer el desembre, amb la participació de la
professora Mònica Clua, comentem que el tema que volíem tractar Les grans ideologies
polítiques d’avui va quedar una mica a les beceroles, perquè ens vam centrar en quin és
el concepte d’ideologia i en alguns trets del debat que hi ha en el món acadèmic del
moment actual. Però el tema de les grans ideologies polítiques d’avui ens segueix
interessant, igualment que el de l’alfabetització política de la ciutadania... Per això, hem
quedat de continuar-lo tractant i hem encomanat a en Josep Miquel que ell mateix ens
proposi un politòleg per poder fer una segona sessió sobre el tema. En Miquel li fa
saber que hi ha una Associació de Politòlegs de les comarques gironines...
Sobre les propostes que ens va fer l’Àngel Marzo a la reunió de desembre, bàsicament
d’establir una relació més estreta entre el Nucli i la gent de Barcelona que formen part
de l’Institut Paulo Freire i d’organitzar algunes coses conjuntament, s’obre un torn de
paraules entre els assistents. En Joan Colomer ens fa saber que ha rebut una trucada de
l’Àngel insistint en els mateixos termes. Acordem de proposar-los que poden assistir
sempre que vulguin i puguin a les reunions del Nucli (el calendari i els cercles de
lectura ja estan planificats des de setembre); que ens agradaria que col·laboressin a fer
alguns articles del Diari de l’Educació; i que estem disposats a col·laborar en totes
aquelles coses que organitzin... De moment, ens semblaria que això és el que podem
oferir.
Sobre la campanya sobre els Químics: en Miquel ens informa que ell és membre de la
comissió que la promou (també en formen part: Ramon Llorente, Josep Clara, un nét
d’en Montalbán, en Joan Barbarà i en Manel Barbero). Exposa també el calendari que
han acordat: el febrer, explicar el propòsit de la campanya als polítics de l’ajuntament
de Girona i fer una reunió amb diverses entitats i col·lectius de la ciutat amb els
mateixos objectius (el 8 de febrer); el març es farà un acte públic; a l’abril es portarà la
proposta al ple de l’ajuntament perquè sigui aprovada i la plaça sigui reconeguda com a
“Explanada dels 16 dels Químics”; i la inauguració de la placa amb els noms dels
treballadors expedientats i un panell explicatiu dels fets està prevista per al mes de
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maig. Pel que fa a la proposta de fer un itinerari per la Girona obrera, es farà una reunió
amb en Josep Clara, en Joan Barberà i en Mon Marquès per tal d’endegar el projecte.
En Miquel ens informa de la situació que es viu aquest curs a l’Escola d’Adults de
Girona, després del conflicte que es va viure el curs passat. El cas és que la direcció
actual (la que va ser expedientada) acaba el seu mandat aquest curs i, en principi, no es
vol presentar cap dels seus membres a la reelecció. Ara està en joc el projecte i el
tarannà de compromís polític que des de fa tants anys s’ha dut a terme a l’Escola i cal
que la nova direcció tingui el ple suport del claustre.
Altres temes: Es recorda que la reunió de febrer és també de caire organitzatiu i que
per a la del mes de març està previst un Cercle de Lectura sobre Els joves d’avui (la
proposta concreta l’ha de fer en Pere). Per altra banda, en Xavier informa que en Jordi
Feu ha acceptat de fer l’article per al número 48 de Quaderns d’Educació Contínua,
que ens havia proposat en Pep Aparicio, cosa que li agraïm.
Així, doncs, per a la reunió de febrer tenim ja els següents temes a tractar, a més dels
que puguin sorgir a partir d’avui: Els documentals de tema educatiu; la proposta de
Cercle de Lectura del març; l’organització de la setmana Freire del mes de maig; el
debat sobre l’article del Diari de l’Educació que haurà fet en Juan; la difusió dels vídeos
de l’homenatge a Miquel Soler Roca i les adhesions recollides i a recollir de suport al
documental de José Pedro Charlo; les propostes d’en Josep Miquel sobre la continuació
del Cercle de Lectura sobre ideologies polítiques; la marxa de la campanya del Químics
i de la situació de l’Escola d’Adults de Girona...

PROPERA REUNIÓ:
dimecres, 23 de febrer de 2022, a les 18,00 hores
a l’Espai Paulo Freire de la Facultat d’Educació i Psicologia

