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Acta 6/2021-22
Nucli Paulo Freire (23 de febrer de 2022)
Assistents: Miquel Blanch, Josep Miquel Palaudàrias, Ivan Salavedra, Pere Soler,
Joan Colomer, Juan González, i Xavier Besalú.
Lloc: Espai Paulo Freire de la Facultat d’Educació i Psicologia

NOTA IMPORTANT: La reunió del mes de març estava programada per al
dia 16 però, vist que diversos membres del Nucli tenien dificultats per
poder-hi assistir, hem decidit de canviar la data i farem la reunió el
dimecres abans, el 9 de març.

Hem començat comentant les novetats en relació amb el nostre amic Sebas. Pel que ell i
l’Empar ens han dit, semblaria que el tractament seguit ha fet efecte i que el futur pinta
una mica millor que dies enrere. Ens n’alegrem i desitgem que, ara que ve el bon temps,
pugui assistir a alguna de les nostres reunions...
Diari de l’Educació:
L’article d’aquest mes de febrer, que ha fet en Juan, encara no ha sortit publicat, però
ho farà aquesta mateixa setmana. Li hem demanat de què tractava i ens ha dit que
d’escola pública/escola privada, de la “ryanització” (per Ryanair) de l’educació en
general. El tema ha despertat interès i això ha fet que encetéssim un breu diàleg,
constatant que és un tema que pràcticament ha desaparegut del debat públic i que
estem assistint a un procés lent, però continu, de privatització dels serveis públics. Com
que la cosa ha interessat, hem apuntat que podria ser un bon tema per a un Cercle de
Lectura...
Per altra banda, en Josep Miquel ens ha fet saber que el coordinador del Diari de
l’Educació, Víctor Saura, l’ha advertit que en les col·laboracions del Nucli hi ha hagut
molt poques dones i que convindria que ens ho plantegéssim i ho esmenéssim... Som
conscients del problema; de fet, a les reunions del Nucli, amb prou feines hi han
participat algunes dones. De tota manera, per fer front al problema, hem plantejat dues
propostes: Per una banda, en Josep Miquel demanarà a la Mònica Clua si vol escriure
un article, a partir de la seva intervenció en la reunió de desembre, per publicar-lo al
Diari en nom del Nucli (si la resposta és positiva, s’enviarà tan bon punt arribi i
endarrerirem els que ja teníem programats). Per l’altra, fem una crida a les dones que,
en alguna ocasió han participat de les reunions del Nucli (La Marta, la Margarida,
l’Anna, la Judit, la Dolors, la Montse i altres...) per si ens farien el favor d’escriure un
article de tema educatiu per publicar en nom del Nucli (sabem que moltes d’elles
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llegeixen aquestes actes, de manera que agrairíem que ens fessin saber si hi estan ben
disposades...). Finalment, recordar que l’article del mes de març (si abans no arriba el
de la Mònica) l’escriurà en Miquel.
Cercles de Lectura
Per a la reunió del mes de març tenim programat un nou Cercle de Lectura; en aquesta
ocasió el tema és “Els joves d’avui”. En Pere ens diu que hi ha pensat, però que vol
comentar amb nosaltres a qui hi convidem i quina orientació hauria de tenir. Planteja
que una possibilitat seria convidar dos joves, que ens donessin una visió des de la seva
vivència. En Xavier insinua que potser estaria bé convidar algun tècnic de joventut
d’algun ajuntament. A l’Ivan li sembla que estaria bé convidar un jove estranger (del
grup Dreamers), que hi ha reflexionat... Valorem els pros i contres i finalment acordem
que ho proposarem a l’Anna Planas (en Juan li ho proposarà i li demanarà quin article
li sembla que podríem llegir per encetar el tema) i que podríem convidar expressament
que assistissin a la reunió de març l’Òscar (li dirà en Miquel) i en Bernat (li dirà en Pere
o en Joan), que són joves i que, més o menys segueixen els avatars del Nucli... Quedem
també que més endavant, si sembla oportú, podríem continuar amb el mateix tema
amb la participació d’altra gent.
Per altra banda, en Josep Miquel ha fet un repàs dels membres de l’Associació de
Politòlegs de les Comarques Gironines de cara a continuar reflexionant sobre el tema
de les grans ideologies polítiques del moment (i sobre l’alfabetització política). Dels
noms que ha posat damunt la taula ens ha semblat de proposar-ho al professor Quim
Brugué (ho farà en Josep Miquel), del Departament de Pedagogia de la UdG i que, si hi
està d’acord, programaríem aquest Cercle de Lectura per a la reunió del mes de maig.
Setmana Freire
Aquest curs la setmana Freire cau entre els dies 2 o 6 de maig. Això significa que ens
hem de posar ja a organitzar-la. Han aparegut 3 propostes que caldrà concretar:
-

Passar el documental de Miquel Soler Roca a l’Ateneu Eugenienc. En Joan i en
Miquel es posaran en contacte amb en Reinald Roca per tal d’organitzar-ho
adequadament.

-

Participar en la presentació del llibre de bell hooks, “Ensenyar pensament
crític”, si la llibreria les Voltes ho vol tirar endavant (en Josep Miquel hi parlarà
i ens dirà què. Ell, que ha comprat el llibre, ens ha dit que comença justament
amb una cita de Paulo Freire). Més informació del llibre, aquí:
https://llegirencatala.cat/llibres/ensenyar-pensament-critic/

-

Una sessió de reflexió compartida per a professorat i alumnat de la Facultat
d’Educació i Psicologia (amb ponents o sense) sobre el nou currículum
d’educació bàsica que en aquests moments està en fase de consulta i contempla
algunes novetats importants (hi pensarà en Juan i ja ens dirà què).
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En tot cas, a la reunió del mes de març, podríem dedicar mitja hora a acabar de decidir
sobre aquestes tres propostes...
Els Químics
En Miquel ens informa que ja es va fer la reunió amb col·lectius i entitats per tirar
endavant la proposta. Per part del Nucli, a part d’en Miquel, hi van assistir en Mon i en
Joan. Com a Nucli Paulo Freire ens hi vam adherir oficialment. A la reunió es van
prendre diverses decisions: Fer un acte públic el dia 22 de març, a les 19 hores, al
Centre Cívic Ernest Lluch, on parlaran en Josep Clara, en Pere Montalban i un membre
de la comissió organitzadora; Demanar a l’ajuntament de Girona que doni suport a la
proposta, que la plaça dugui el nom dels 16 dels Químics, que hi posi una placa i un
plafó que expliqui breument la història, i que doni suport a la confecció d’un itinerari
pedagògic sobre les lluites obreres a Girona, Salt, Sarrià de Ter (i Sant Gregori). De
moment, s’hi han adherit 25 col·lectius de les comarques de Girona...
Escola d’Adults de Girona
En aquests moments no s’ha presentat cap candidat a la direcció del centre i sembla
que la inspecció està d’acord a nomenar un professor que no compleix tots els requisits,
però que sí comptaria amb la conformitat majoritària del claustre. Si fos així, el projecte
actual de l’escola tindria continuïtat.
Miquel Soler Roca
En Xavier informa que segueix en contacte amb el president de la Casa Uruguay de
Barcelona. Una de les darreres notícies és que el director del documental, José Pedro
Charlo li ha fet saber que està “muy contento con los resultados de las gestiones que
vienen desarrollando allí (Catalunya)... Para los próximos meses hay una línea de
trabajo que tiene que ver con la investigación y el diseño del guión... La otra línea de
trabajo apunta a lograr un acuerdo de coproducción con una productora catalana o
española”. Per part nostra, hem promogut les adhesions del Nucli, de l’Institut Paulo
Freire, dels Amics de Jaume Botey... La Coordinadora d’ONG de les comarques de
Girona ho ha fet saber a tots les organitzacions que en formen part (però no sabem
quantes s’hi han adherit) i en Miquel també ho ha fet saber a CC.OO. No sabem tampoc
com estan les gestions amb la Facultat i/o amb la UdG...
Pel que fa al documental de l’acte d’homenatge a Miquel Soler Roca, en Miquel ens
informa que ja s’han corregit les deficiències de so que tenia. Ens plantegem com
difondre’l, però ens sembla que el passi del documental cal que sigui contextualitzat,
perquè desafortunadament Miquel Soler Roca és encara molt desconegut. Passar el
documental implicaria, doncs, un treball previ sobre la seva vida i obra i un treball
posterior. En aquest sentit, no ha semblat oportú, per exemple, passar-lo ara com ara a
l’Escola d’Adults de Girona.
Documentals de tema educatiu
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Aquest curs deixarem córrer la possibilitat d’organitzar un cicle de documentals de
tema educatiu,

PROPERA REUNIÓ:
dimecres, 9 de març de 2022, a les 18,00 hores
a l’Espai Paulo Freire de la Facultat d’Educació i Psicologia

