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Acta 1/2021-22  

Nucli Paulo Freire (22 de setembre de 2021) 

Assistents: Miquel Blanch, Sebas Parra, Josep Miquel Palaudàrias, Ivan Salavedra,  

Salomó Marquès, Pere Soler i Xavier Besalú. 

Lloc: Terrassa del Campus (plaça sant Domènec). 

 

Calendari de reunions del Nucli: curs 2021-2022 

27 d’octubre; 17 de novembre; 22 de desembre; 26 de gener; 23 de febrer; 16 de març; 20 

d’abril; 18 de maig; 22 de juny. 

Com és tradició, la data de la reunió del mes de juliol la decidirem en la reunió del mes de juny. 

Les reunions les farem de 18 a 20 hores, a l’Espai Paulo Freire de la Facultat d’Educació i 

Psicologia. 

 

Diari de l’Educació 

Aquest mes de setembre ja ha sortit publicat el primer article d’aquesta col·laboració que l’any 

passat vam iniciar amb el Diari de l’Educació. L’ha escrit en Mon, “Memòria de Cassià Costal i 

Marinel·lo”. Tal com vam quedar el juliol, dediquem una estona a comentar-lo. Sembla molt 

oportuna aquesta reivindicació dels bons mestres republicans. S’insisteix que, en el cas de 

Girona, aquells anys es va donar una extraordinària constel·lació educativa, que podríem 

concretar en Cassià Costal, Miquel Santaló i Antònia Adroher. Es proposa de fer i divulgar un 

document que se’n faci ressò, però es diu també que potser seria millor fer un documental 

amb aquests tres protagonistes... Quedem que hi pensarem i que en parlarem, si és el cas, 

amb els amics de la Guerrilla Comunicacional. Per altra banda, en Mon ens fa saber que 

properament es publicarà un llibre sobre Cassià Costal, escrit i editat per David Pujol. 

Hem establert també el calendari d’autors dels articles a publicar al Diari de l’Educació, que 

seguirà coordinant en Josep Miquel, a qui s’han de fer arribar, per anar bé, abans del dia 15 de 

cada mes: 

Octubre: Xavier Besalú; novembre: Josep Callís; desembre: Ivan Salavedra; gener: Josep 

Miquel Palaudàrias; febrer: Juan González; març: Miquel Blanch; abril: Pere Soler. 

Queden pendents d’assignar els mesos de maig, juny i juliol. Demanem als qui no éreu 

presents a la reunió d’avui (Josep i Juan) si us va bé l’encàrrec que us hem fet, i als qui no us 
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hem assignat cap article, que ens feu saber si us hi volen apuntar. Per altra banda, com és 

sabut, sempre hi ha lloc per a un article ocasional quan l’ocasió s’ho valgui. 

Per altra banda, en Xavier fa saber que els amics de l’Institut Paulo Freire li van proposar el 

mes d’agost de traduir l’article “Pandèmia i educació” (publicat el mes de març) i publicar-lo 

aquest setembre al Diario de la Educación, com així ha estat. 

 

Homenatge a Miquel Soler Roca 

El passat 8 de setembre, Dia Mundial de l’Alfabetització, es va celebrar a Rosa Sensat 

(Barcelona) l’homenatge al mestre Miquel Soler Roca, mort als 99 anys el mes de maig. L’acte 

va durar més de dues hores, perquè hi va intervenir molta gent, de manera que va ser llarg, 

però no pesat. Es destaquen les intervencions de la ministra d’Educació de Nicaragua i del 

rector de la Universitat de la República d’Uruguai. També la intervenció de darrera hora d’un 

soci de la Casa d’Uruguai de Barcelona. En canvi, es posa de relleu la devaluada representació 

del Departament d’Educació. La valoració, en termes generals, és molt positiva, tenint present 

que s’havia hagut de preparar els mesos d’estiu i que la data i l’hora no eren les més propícies 

a una assistència massiva. Com a aspecte millorable es comenta el poc ressò que l’acte va tenir 

en els mitjans de comunicació i en les xarxes socials. 

En Pep Caballé i en Sebas estan preparant l’edició de l’acte (que es va gravar íntegrament) i es 

discuteix si seria oportú de fer-ne una edició reduïda (d’uns tres quarts d’hora) per tal 

d’afavorir la seva difusió. Quedem que en Sebas en parlarà amb en Pep, perquè no sembla 

cosa fàcil... Per altra banda, sí que hi ha el compromís de fer-ne la màxima difusió un cop 

disposem d’aquest material. 

En Miquel gestionarà amb l’Escola d’Adults de Girona si es pot aprofitar l’acte inaugural del 

curs per homenatjar al mestre Soler Roca, passant el vídeo de l’acte de Barcelona, utilitzant el 

web que va preparar en Pep i amb la participació d’alguns membres del Nucli. L’acte, amb tota 

seguretat, seria el mes d’octubre i es miraria de fer a l’Aula Magna de la Casa de Cultura. De 

tot plegat, ens n’informarà. 

També es diu que la Setmana Freire, que celebrem cada mes de maig a la Facultat d’Educació i 

Psicologia, podria ser un bon moment per homenatjar de nou Miquel Soler Roca. Tenim temps 

d’acabar-ho de concretar. 

 

Documentals de tema educatiu 
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El curs passat ens vam plantejar la possibilitat d’organitzar un cicle de documentals de tema 

educatiu conjuntament amb La Guerrilla Comunicacional. Ho vam haver de deixar córrer per la 

pandèmia. Aquest curs, però, voldríem fer-ho possible. Parlàvem dels documentals sobre 

Joaquim Franch, sobre Dolors Magret, sobre Antoni Benaiges, sobre Paco Bernal i sobre Mon 

Marquès. Ara hi hauríem d’afegir el documental que La Guerrilla està enllestint sobre les 

violències a les que es veuen sotmesos els refugiats. 

En parlem i prenem la decisió que, si de cas, aquest cicle s’hauria de programar per a l’any 

2022, és a dir a partir del mes de gener. Això ens dóna, entre altres coses, la possibilitat de 

pensar-hi amb més calma. Per exemple, una de les propostes és que aquest cicle sigui 

descentralitzat, que cada documental es passi en un poble/ciutat diferent de les comarques de 

Girona i, si pot ser, en connivència i complicitat amb organitzacions i entitats del lloc. Es parla 

de Lladó, de Celrà, de Salt, de la Bisbal... Hi haurem de pensar i, si és el cas, parlar-ne a la 

reunió d’octubre. 

 

Cercles de Lectura 

El juliol vam fer una valoració positiva de la realització d’aquests Cercles de Lectura. Vam 

acordar que aquest curs també en faríem, convidant una persona externa al Nucli, entesa en el 

tema, que ens proposi un article o document a llegir prèviament i que ens acompanyi aquell 

dia. També vam acordar que aquest convidat faci una intervenció breu en començar el Cercle 

(10 minuts) i que, en acabar, s’acordi alguna proposta d’acció al respecte. Comptat i debatut 

acordem (tot i que revisable) la programació següent: 

17 de novembre: Com es fa i quines eines convenen per llegir convenientment un film o un 

document audiovisual? Ho proposarem a en Pep Caballé (ho farà en Sebas) que ho té a punt a 

partir de la pel·lícula “Parásitos”. 

22 de desembre (per poder aprofitar la presència a casa nostra de Mònica Clua): Les grans 

ideologies polítiques (com a part d’un programa d’alfabetització política). En Josep Miquel farà 

les gestions que facin al cas i ens farà saber si és possible. 

16 de març: Els joves d’avui. Encomanem a en Pere que hi pensi i que ens faci una proposta 

més concreta al respecte. 

22 de juny: Els mitjans de comunicació i el seu impacte en els imaginaris i en els 

comportaments de la ciutadania. En Sebas ho proposarà al periodista Xevi Sala, d’El Punt-Avui. 

 

Altres 
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Quedem que en Sebas reenviarà a tot el Grup el text en PDF del número 45 dels Quaderns 

d’Educació Contínua i l’Agenda Llatinoamericana (que inclou un text seu sobre alfabetització 

política). 

En Pere ens informa que ha rebut una demanda de part del Sr. Cassio Paz per participar en un 

acte sobre el Centenari de Paulo Freire a la seu de CC:OO. de Barcelona (Via Laietana) el dia 14 

d’octubre a les 17 hores. Quedem que ho gestionarà directament en Sebas (a qui en Pere 

passarà el correu), que diu que mirarà d’anar-hi si troba algun altre membre del Nucli que li 

pugui/vulgui acompanyar. 

En Miquel ens informa que el dia 2 d’octubre tindrà lloc a Girona la Conferència Nacional 

Antirepressiva. Trobareu més informació aquí: https://www.conferenciaantirepressiva.cat/ 

En Pere ens proposa de participar com a Nucli en un col·loqui dins del màster de Joventut que 

coordina el dissabte, dia 16 d’octubre. Quedem que hi assistirem els que puguem. Aquí 

concreta la seva proposta: 

  Dissabte 16 d’octubre de les 9h a les 11h a la Facultat d’Educació i Psicologia, aula 270. 
-          Títol de la sessió: Consciència i alfabetització política en els joves a càrrec del Nucli Paulo 

Freire de la UdG 
-          Material inicial lliurat per a lectura: Parra, S. (2021). Educación contra la cultura utilitarista y 

el analfabetismo político. En Agenda Latinoamericana Mundial 2022. Organización popular. 
Esperanza y acción transformadora. Ed. Agenda Latinoamericana. (p. 34-35) 

-          Proposta: La idea és comptar amb un nombre de representants del NPF disposats a dialogar i 
debatre a partir del document de lectura compartit i tenint present que el tema central és 
la consciència i l’alfabetització política dels joves. Aquesta primera part de la sessió no hauria 
d’arribar als 60 minuts. Es tracta de provocar i d’interpel·lar als mateixos estudiants, com a 
joves i possibles professionals de les polítiques de joventut. La segona part de la sessió (amb 60 
minuts més) es preveu amb un debat obert amb els mateixos estudiants, de manera que es 
posicionin i comparteixin la seva experiència i punts de vista respecte la temàtica. 

-          Estudiants: Es preveuen uns 13 estudiants d’arreu de Catalunya, de les Illes Balears, de Xile i 
de Colòmbia. La seva formació universitària és diversa i els estudis de procedència són de: 
mestre, treball social, educació social, pedagogia, periodisme, econòmiques, sociologia i 
psicologia. 

 

En Pere planteja la possibilitat de fer un grup més restringit de persones del Nucli per 

fer-los arribar propostes i informacions específiques... Ho deixem a les seves mans. 
 

PROPERA REUNIÓ: 

dimecres, 27 d’octubre de 2021, a les 18,00 hores 

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

mailto:nuclipaulofreire@udg.edu
http://www.udg.edu/nuclipaulofreire
https://www.conferenciaantirepressiva.cat/


 

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 

 

 

mailto:nuclipaulofreire@udg.edu
http://www.udg.edu/nuclipaulofreire

