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Acta 06/2020-21  

Nucli Paulo Freire (17 de març de 2021) 

Assistents: Xavier Besalú, Miquel Blanch, Josep Callís, Mon Marquès, Josep 

Miquel Palaudàrias, Sebas Parra, Pere Soler, Javier Uriarte.. 

Lloc: Facultat d’Educació i Psicologia (l’aula 251)). 

Ordre del dia 

1. Temes pendents 

2. Situació expedient CFA Girona 

3. Actes setmana centenari Paulo Freire 

4. Precs i preguntes 

 

1. Temes pendents 

1.a. Diari d’educació 

Considerant la situació derivada de l’obertura de denúncia per part de la 

Conselleria de la Generalitat de destituir de la directora del CFA de Girona  i 

segons acord del Nucli de fer un escrit de denúncia assumir per en Sebas 

que li corresponia el del mes de març, es creu oportú que en Xavier faci 

l’article de març corresponent com a Nucli. Ja ha estat publicat. 

Seguint el calendari previst, l’article del mes d’abril correspon fer-lo en Pere.  

1.b Demanda d’article per part de l’Institut Paulo Freire 

Atenent la petició rebuda de l’IPF per tal que el Nucli assumeixi un article a 

publicar en el Diario de Educación a la que s’acordà participar-hi, en Pere es 

posarà en contacte per concretar si cal fer-lo el mes de maig o el juliol. 

1.c. Proposta de Francesc Imbernon de fer un article 

A la proposta de participar en un projecte d’elaboració d’articles mensuals 

centrats en Paulo Freire per ser publicats al Diari d’Educació, es valora que 

en aquest moment no resulta possible assumir dit compromís. 

1.d. Presentació de La força del coneixement. Crònica de 40 anys de 

l’educació d’adults a les comarques gironines, de Mai Garcia Breton i 

Sebas Parra 

Es considera que en aquests moments pot plantejar-se la presentació tenint 

en compte dues accions complementàries: 
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 Roda de premsa: En Sebas contactarà amb el Punt diari. Es faria a Torre 

Alfons XII  i, a continuació també anar a Salt. Es convidarà en Xevi Sala i 

es comptaria amb en Sebas Parra, Joan Colomer, Pep Caballé, 

Concepció Furcarà. i Miquel Blanch. 

 Presentació llibre. Es creu adient fer-ho en el CFA Girona per tal cosa en 

Miquel contactarà i concretaran aquesta possibilitat i veure si fora 

possible integrar-ho com a activitat dins la setmana del 4 de maig com a 

un acte més dins la commemoració del centenari de Paulo Freire. Es 

creu interessant comptar amb la presència de la Núria directora del CFA 

que ha estat suspesa del seu càrrec, donat que seria, alhora, un acte de 

reconeixement i suport a la seva acció. Es proposarà també a la Mai 

Garcia Breton , als voltants del 23 d’abril, una presentació a Sant Miquel 

de Fluvià. 

2. Situació expedient CFA Girona 

En Miquel informa de l’estat actual sobre la destitució de la directora del CFA. 

Comenta que gràcies a les informacions fetes en els mitjans de comunicació, 

l’escrit adreçat a la Conselleria  on hi ha l’adhesió de tots els 42 centres 

d’adults del país (a excepció del de Salt) i també de persones a títol individual i 

d’entitats diverses i, les negociacions efectuades per diverses persones en 

aquests moments estaria en vies de solució. 

Semblaria ser que la denúncia ve determinada a conseqüència de les 

normatives derivades del SOC que determinen les bases que han de regir el 

fons social europeu. Resulta incomprensible que això només s’hagi centrat a 

Girona i que mentre hi ha l’expedient en marxa, la pròpia conselleria 

normativitza la situació dotant d’horari per tal que hi hagi professorat que pugui 

impartir la formació  específica per l’accés a la universitat. 

3. Setmana Freire 

En Sebas, en nom de la Guerrilla Comunicacional obsequia a tots els membres 

amb el DVD “Sinfonia de l’alfabetització”. 

Es valora positivament que la seva presentació fos l’acte central de la setmana 

Freire i fer-la el dia 4 de maig.  

S’acorda: 

 Es creu que fora interessant que en Paco Viciana, el compositor de la 

simfonia, podés participar interpretant al piano un fragment de la 

simfonia. En Josep hi contactarà per veure’n la possibilitat. 
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 Fer la presentació a la Cada de Cultura per obrir-la més a la ciutadania. 

A més disposa d’auditori amb una cabuda per unes 80 persones, piano i 

bon equip audiovisual. En Miquel fa la demanda. 

 També cal tenir en compte que forma part de la programació els actes 

lligats a la presentació del llibre “La força del coneixement” : 

a) roda de premsa a Torre Alfons XII i Salt 

b) presentació a la CFA que en Miquel concretarà. 

 

4. Precs i preguntes 

 Es recorda que resta pendent el Cercle de Lectura sobre Emergència 

climàtica i que correspon treballar-ho en la propera sessió d’abril. En 

Josep Miquel farà arribar un document com a base del debat.  Caldrà 

tenir en compte que caldrà acabar de planificar els actes de la setmana 

Freire. 

 En Món informa que el llibre “Una veu de l’exili”  es presentarà a Sant 

Miquel de Fluvià. 

 En Sebas trasllada el convit que fa la Guerrilla Comunicacional a 

participar en una de la propera  assemblea que fa el diumenge 28 de 

març, a les 10,30h, al Mas Batllori (Pla de l'estany).a Cornellà del Te. 

 

 

PROPERA REUNIÓ: 

dimecres, 14 d’abril de 2021, a les 18,00 hores a l’aula 251 de la FEP de l’UdG 
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