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Acta 7/2021-22  

Nucli Paulo Freire (9 de març de 2022) 

Assistents: Miquel Blanch, Josep Miquel Palaudàrias, Ivan Salavedra, Pere Soler,  

Joan Colomer, Juan González, Salomó Marquès, Fina Espinosa i Xavier Besalú. 

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

 

Prèvies 

Es comenta que la salut d’en Sebas ha millorat aquests darrers dies i ens n’alegrem. 

També que el company Josep Callís ens ha fet saber que aquest curs ho té molt 

complicat per poder venir a les reunions, perquè se li ha acumulat la feina... 

 

Cercle de Lectura “Els joves d’avui” 

Lectura: “La construcción de un modelo pedagógico del empoderamiento juvenil: 

espacios, momentos y procesos”, de P. Soler, J. Trilla, M. Jiménez-Morales i X. Úcar. 

Breu síntesi: 

Empoderament: capacitat de decidir i d’actuar en conseqüència. 

Espais: institucions d’educació formals, institucions d’educació no formals, 

associacions polítiques, ciutadanes, religioses, institucions i equipaments culturals, 

artístics, esportius..., espais ciutadans públics, àmbit familiar, àmbit laboral i espai 

virtual. Els espais informals són els que els donen més marge d’autonomia; els espais 

intergeneracionals haurien de ser la norma. 

Moments: de vida quotidiana; esdeveniments crítics i moments col·lectius. 

Processos: macro (a través de grups i institucions), meso (programes oberts i tècniques 

específiques) i micro (relacions de confiança). 

L’article acaba amb dues cites suggerents de J.A. Goytisolo i F. Kafka. 

Per enriquir el diàleg ens acompanya l’educadora social Fina Espinosa, responsable del 

“Güell. Espai jove”, de l’Ajuntament de Girona, d’acció directa amb adolescents i joves 

dels barris de Santa Eugènia, Sant Narcís i Can Gibert del Pla, aquí agraïm de veritat la 

seva bona disposició, sobretot pel poc temps que ha tingut per preparar la sessió. 

En una intervenció llarga i sucosa explica que el Güell-Espai jove funciona des de 2017 i 

que els joves que atén pertanyen majoritàriament a la franja entre 16 i 22 anys; i que no 
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atenen tots els joves: ni els universitaris, ni els que presenten més dificultats 

(addiccions, etc.). Treballen amb una programació molt oberta, “amb menú i a la 

carta”, en diu. Els problema d’aquests espais sol ser la manca de flexibilitat i la rigidesa, 

per això ells aposten per la immediatesa i per l’acció/reacció en qualsevol espai i temps, 

perquè els joves solen anar sempre de pressa. Cada dia solen passar per l’Espai entre 80 

i 100 joves. 

Treballen en quatre àmbits. El de la formació i ocupació: acompanyament permanent a 

la inserció laboral; tallers d’èxit escolar per a joves de 3r i 4t d’ESO de l’institut Santa 

Eugènia; els becats de Nous Cims per a estudis postobligatoris (en aquests moments 

se’n beneficien 12 joves). El segon àmbit és el d’oci i lleure: es treballa a partir del que 

observen i del que els arriba del territori: grup excursionista, tallers... El tercer és el de 

participació i ciutadania: col·laboren amb el Centre de Distribució d’Aliments, 

ensenyant noves tecnologies a la gent gran, amb l’associació de veïns, amb el 

carnestoltes... En termes generals, són selectius a l’hora de participar: cerquen 

experiències d’èxit, que siguin significatives. El quart àmbit és el treball de carrer, en 

l’espai públic que, en aquests moments, està poc desenvolupat. 

A partir de la intervenció de la Fina s’obre el diàleg en què intervenen els diversos 

membres presents en el Nucli. Obre el foc l’Ivan, a partir de la seva experiència 

personal. Afirma que cal una base perquè els grups de joves es puguin empoderar. Diu 

també que el treball de carrer és molt dur i moltes educadores acaben petant, que la 

seva missió és detectar i oferir. En Josep Miquel remarca la importància de la 

immediatesa i la flexibilitat per al treball amb els joves i que posar límits és sempre 

complicat, però necessari. En Pere reflexiona sobre els programes per a joves que 

pivoten sempre entre el control dels adults i el laissez faire i que no és cert que els joves 

siguin adaptatius i conformistes... En Xavier demana si es pot simplificar sobre què 

pensen els joves d’avui, com són... La Fina contesta que no hi ha un perfil únic de joves; 

que els seus comportaments i visions no són tan diferents dels de les persones adultes. 

En Joan parla de la relació dels joves amb les tecnologies digitals i les xarxes socials i en 

Miquel remarca que solen ser al davant de moltes de les lluites socials d’avui... 

 

Altres qüestions 

Diari de l’Educació: l’article del mes de març que ha escrit en Miquel encara no ha sortit 

publicat. El del mes d’abril el farà la Mònica Clua, que ha acceptat de fer-lo a proposta 

d’en Josep Miquel. El mateix Josep Miquel ha proposat a la Fina Espinosa si li vindria 

de gust escriure un article sobre el tema dels joves per al Diari de l’Educació, a l’empara 

del Nucli, i ens ha dit que s’ho acabaria de pensar. Si finalment es decideix a fer-lo, 

podria sortir el mes de maig, de manera que el d’en Pere seria per al mes de juny. 

Desconeixem si alguna de les dones que han participat del Nucli s’ha ofert per fer 

també un article, tal com vam apuntar el mes passat; si és que no, es podria fer una 

gestió directament amb alguna d’elles... 
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Cercle de Lectura: en Quim Brugué ha acceptat de participar en la reunió del 18 de 

maig per dinamitzar el tema de les grans ideologies polítiques d’avui. Ben aviat ens farà 

arribar un text per llegir amb anterioritat. Així, doncs, afegim aquest nou Cercle de 

Lectura a la programació d’aquest curs.  

Setmana Freire: S’ha parlat amb en Reinald Roca i ens ha proposat de passar el 

documental sobre Miquel Soler Roca a l’Ateneu Eugenienc el dia 5 de maig a les 7 de la 

tarda. Per altra banda, en Josep Miquel ha parlat amb la llibretera de les Voltes, Anna 

Nicolau, de la presentació del llibre de bell hooks “Ensenyar pensament crític” i ho veu 

factible. Li ha dit que, d’acord amb l’editorial, buscaran un bon presentador; en Josep 

Miquel li ha fet saber que, com a coorganitzadors, el Nucli també hi vol tenir un paper. 

De moment, no hi ha data. Pel que fa a la sessió de reflexió compartida sobre el nou 

currículum d’educació bàsica, en Juan ens diu que amb tota probabilitat es podrà fer el 

mateix dia 5 de maig, a les 13 hores. La sessió aniria adreçada expressament al 

professorat de la Facultat, però seria oberta a tothom (caldrà pensar en el format 

concret que hauria de tenir). 

Els Químics: en Miquel ens ha passat els escrits que han anat sortint aquests dies a la 

premsa sobre el tema. Com a Nucli ja ens hem adherit al manifest (que inclou 

expressament Girona, Salt i Sarrià, tot i que es deixa oberta la porta a incorporar altres 

poblacions veïnes com Sant Gregori o Bescanó). Es confirma que l’acte públic es farà el 

dia 22 de març a les 19 hores, al Centre Cívic Ernest Lluch, i que tots els grups polítics 

de l’Ajuntament de Girona donaran suport a la proposta, que serà aprovada 

previsiblement en el ple del mes d’abril i això farà que sigui difícil que l’1 de maig placa 

i plafó puguin estar fetes. 

 

 

 

 

PROPERA REUNIÓ: 

dimecres, 20 d’abril de 2022, a les 18,00 hores 

a l’Espai Paulo Freire de la Facultat d’Educació i Psicologia 
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