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Acta 01/2018-19  

Nucli Paulo Freire (dimecres 19 de setembre de 2018) 

 
Assistents: Josep Anguera, Miquel Blanch, Xavier Besalú, Josep Callís, Joan Colomer, 

Joan González; Món Marquès, Sebas Parra,  Marta Peracaula i Pere Soler.  

Lloc: Espai Paulo Freire FEP 

Hora: 2/4 de 7 de la tarda 

 
 
Ordre del dia: 

1. Benvinguda 
2. Planificació del curs 2018-19 
3. Informacions 
4. Precs i preguntes 

 

1. Benvinguda 
Es dóna la benvinguda a la Marta Peracaula i a en Joan González per la seva 
incorporació al Nucli. Es fa una breu síntesi del sentit i objectius del Nucli tot fent-se 
una presentació de cadascuna de les persones assistents. 
 

2. Planificació curs 2018-19 
 

Atenent-nos a les conclusions i propostes concretades en la sessió de juliol on es va fer 
valoració del curs i per tal de definir-ne la possible acció a fer per millorar els resultats i 
eficàcia del Nucli es debat sobre: 
 
2.a. Funcions i serveis per la dinàmica de funcionament del Nucli 
Es concreten les funcions bàsiques de funcionament. A tal efecte es mantenen les 
mateixes funcions i responsables que últimament les han assumit 
Moderador de les sessions: Món Marquès 
Elaboració de les actes de les sessions: Josep Callís  
Gestió de correu i web: Pere Soler 
Manteniment de la cartellera: Sebas Parra i  Joan Colomer 
 
2.b. Calendari de reunions 
Seguint el criteri dels últims anys s’estableix que les reunions seran el tercer dimecres 
de mes a 2/4 de 7. La de juliol es concretarà en la sessió de juny. Les dates establertes 
són:  
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- 19 de setembre; 17 d’octubre; 21 de novembre; 19 de desembre; 16 de gener; 20 de 
febrer; 20 de març; 24 d’abril; 15 de maig; 19 de juny 
 

 2.c. Organització i funcionament 
Considerant les conclusions que cada any es fan respecte a com han de ser les sessions 
i en especial les destinades a Cercle de Lectura, on es detecta un desencís degut a que 
els debats no solen aportar massa profunditat crítica donat a que hi ha massa 
coincidència conceptual i ideològica entre els membres, s’aprova per unanimitat, 
modificar-ne l’estructura i incorporar en cada sessió una persona, entitat o grup extern 
que plantegi la seva visió sobre aspectes que es consideri essencials de debatre per la 
seva incidència social i problemàtica actual, sempre pensant en el què diria o faria 
Freire davant aquesta situació.  
En Miquel proposa que per la propera sessió que es convidi a en Mostafà Shaimi autor 
de l’article “Visca l’escola dels “moros, “negres”, “sudaques” i ...” publicat a Jornada el 
15-09-18 S’accepta la proposta i, l’escrit que farà arribar en Miquel serà la base de la 
reflexió.  
 
2.d. Difusió i presencia externa del Nucli 
Un altre dels temes que a cada valoració es fa esment és el fet de la poca incidència 
social del Nucli i, entre elles la poca manifestació d’opinió i/o denúncia en els medis de 
comunicació.  
En Josep C. explica que ha tingut una reunió amb la Pili Turon, coordinadora d’AULA 
del Diari de Girona i ofereix la possibilitat que, mensualment, el Nucli hi faci una 
aportació a través d’un article i, a més, sempre que es consideri que hi hagi algun tema 
d’actualitat que calgui ressenyar. 
Es veu interessant participar-hi i s’acorda fer mensualment un article. A tal efecte es 
distribueix aquesta participació: Octubre (Josep Callís); Novembre (Sebas Parra); 
Desembre (Josep Anguera); Gener (Miquel Blanch); Febrer (Mon Marquès); Març (Pere 
Soler); Abril (Joan González); Maig (Joan Colomer). 
 
Es planteja, de nou, la possibilitat d’oferir alguns debats o xerrades informatives per 
donar a conèixer Freire o debatre temes d’interès en entorns que els podria ser 
atractiu com pot ser en el món educatiu a través de grups de mestres comarcals (CRP), 
associacions de pares (FAPAC). S’acorda que qui pugui posar-se d’acord amb alguna de 
les entitats i acordar alguna xerrada que ho faci per, posteriorment acabar 
d’organitzar-la des del Nucli. 
 
2.e. Proposta d’accions a fer a la facultat 
Es fa evident cada any que resulta pràcticament inoperant dedicar esforços en 
organitzar activitats dirigides a la facultat tant a nivell de dinamitzar el professorat com 
l’alumnat. No obstant i donada la importància en incidir-hi es planteja seguir oferint 
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algunes propostes i col·laborar en les dinàmiques que organitzades des de la Facultat 
siguin adients en la línia del Nucli. 
 
En Xavier informa de la sessió que es desenvoluparà el 8 d’octubre a les 6 de la tarda a 
través de dues taules rodones com a acte reivindicatiu i per donar suport a l’Escola 
Catalana, per reflexionar sobre Educació i Política. L’acte que coordina en Jordi Feu, 
està organitzat amb el suport de: Rectorat, Facultat d’Educació, Càtedra Ferrer i Mora i 
Nucli Freire. En una primera taula moderada per la degana hi participaran el Síndic de 
Greuges, Jaume Carbonell i mestra de l’Institut Palau. La segona, moderada per en 
Xavier Besalú hi participarà en J. Martínez Buenafe, La Nerea Huertas  i l’Anna Gómez. 
En l’acte es lliurarà un llibre editat des de la Facultat. 
 
En Josep Anguera posa en coneixement que des de deganat, on inicialment havien vist 
bé fer l’acte d’inauguració del curs projectant el documental “Leo a la vida” de la 
Guerrilla Comunicacional, ha comunicat que tenen una altra proposta artística que els 
resulta més atractiva. Ofereixen poder presentar el documental en sessions de dijous 
quan interessi. 
S’acorda que és el deganat qui ha de determinar el què considera adequat fer per 
l’acte d’inauguració ja que és la seva responsabilitat. En relació a poder presentar el 
documental en sessió per els estudiants, s’acorda que en Xavier i en Josep A. ho 
plantejaran a la coordinació de Pedagogia i Treball Social per tal que si ho consideren 
adequat s’integri dins les activitats lliures que es planifiquen en sessions de dimecres. I 
per poder-la presentar en dijous a estudiants de Mestres, Psicologia i Educació Social, 
en Joan González mirarà de veure’n les possibilitats. 
 
Considerant que en aquests moments es viuen moments de dubtes a les aules davant 
la pressió del concepte “adoctrinament” es creu que fora interessant generar un debat 
o xerrades al respecte. Es proposa organitzar una activitat en aquesta direcció i oferir-
la al professorat de la Facultat. Evidentment pot resultar interessant, també, per oferir-
la en entorns de mestres i professorat de secundària. 
 

3. Informacions diverses 
3.1.- En Sebas informa de l’acció i propostes que es fan i porten a terme des de la 
Guerrilla Comunicacional. Una proposta actual és la realització d’un documental sobre 
un tema educatiu que s’està treballant localitzat a Santa Eugènia de Ter centrat en 
Ferran Rahola (el fill de Carles Rahola) aprofitant que va ser mestre, exiliat, que va fer 
les pràctiques el Col·legi Groc durant la República i que, ara, el seu fill que viu a França 
ha fet donació del fons del seu pare (Ferran Rahola) a Girona. 
Per altra banda, el 28 a les 4 a la Sala Magna, Filmoteca, de la Casa de Cultura es 
presentarà el documental “ Mon Marqués. El combat de la memòria” que ha estat 
seleccionat al 30è Festival de Cinema de Girona.  
3.2.- En Mon informa sobre l’estat d’edició del llibre dedicat al mestre Josep Vilalta. 
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3.3.- En Pere informa que juntament amb el servei informàtic estan acabant de 
dissenyar el procés per tal que la documentació existent en l’Espai Freire pugui estar 
penjada al núvol informàtic i no calgui utilitzar cap pen per fer la visita in situ i al 
mateix temps pugui possibilitar fer-ne la visita virtual. A tal efecte s’està treballant en 
organitzar per carpetes les diferents documentacions i imatges, tasca que estan fent 
en Sebas i en Joan C. 
3.4.- En relació a la retolació i col·locació del nom de l’Espai Paulo Freire a la porta, en 
Pere explica que el procés té el vist-i-plau de deganat però cal acabar de concretar 
amb en Pep Caballé.  
3.5.- Resta pendent de situar el logo del Nucli com a imatge de fons a la cartellera i 
revisar el fons bibliogràfic dipositat a la Biblioteca. 
3.6.- En Josep C. informa que el proper dissabte 22 hi ha un acte commemoratiu del 
50è aniversari de Mestres 68 en el que en Josep González-Agápito farà una conferència 
sobre: Recorregut per cinquanta anys de l’educació a Catalunya. Mestres 68” a la Sala 
d’actes de la Facultat de Medicina, antiga Normal de Girona. 
3.7.- En Miquel comunica que s’ha pintat un mural a Girona en homenatge a Antònia 
Adroher. 
3.8.- En Xavier informa que aquest cap de setmana a La Bisbal hi haurà un acte 
d’adhesió als empresonats d’Alsatsu. 
 

4. Precs i preguntes 
En Josep C. felicita en nom del Nucli a en Xavier Besalú pel seu nomenament com a 
membre de l’Institut d’Estudis Catalans. 
 
 
 
No havent-t’hi altres assumptes, s’aixeca la sessió a 2/4 de nou. 
 
 
 

 

PROPERA REUNIÓ:  

dimecres 17 d’octubre de 2018, de 𝟐 𝟒⁄  de 7 a 𝟐 𝟒⁄  de 9 a l’Espai Paulo Freire  
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