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Acta 01/2019-20  

Nucli Paulo Freire (25 de setembre de 2019) 

 

Assistents: Pere Soler, Sebas Parra, Juan González, Miquel Blanch, Josep Miquel 

Palaudàrias, Mon Marquès, Mariona Valldepérez, Rosa Crous, Òscar Campos i Xavier 

Besalú. 

Lloc: Espai Paulo Freire de la FEP 

 

Benvinguda: 

En iniciar la reunió es dóna la benvinguda a les persones que assisteixen per primera 

vegada al Nucli. Se’ls agraeix la seva presència i es comenten breument els objectius i la 

manera de funcionar amb la voluntat de seguir engruixint el nombre de participants. 

Es fa referència als que avui no hi poden ser i que ens ho han fet saber (Josep Callís, 

Joan Colomer i Josep Anguera) i a la baixa –esperem que temporal- de la Marta 

Peracaula. En Josep Miquel, que va assistir a l’acte d’homenatge a en Josep Anguera, el 

comenta breument... 

Pel que fa a la informació que ens ha passat en Josep Callís sobre els amics de Jaume 

Botey, en Sebas ens explica una mica de què va i acordem que qui s’hi vulgui adherir o 

comprometre ho faci a títol individual. 

 

Calendari de reunions del curs: 

Es decideix avançar mitja hora les reunions, de manera que, a partir del mes d’octubre, 

s’iniciaran a les 18 hores i acabaran, com a molt tard, a les 20 hores. 

16 d’octubre; 20 de novembre; 18 de desembre; 15 de gener; 19 de febrer; 18 de març; 

15 d’abril; 20 de maig; i 17 de juny. La data de la reunió/sopar de juliol la decidirem el 

mes de juny. 

 

Stock de llibres: 

A part dels llibres que tenim a l’Aula Paulo Freire (que hem de mirar d’anar traient: 

l’Òscar se n’enduu uns quants dels 50 anys de la Pedagogia de l’oprimit per repartir-los 

entre els estudiants de primer de Pedagogia), a l’aula 250 de la Facultat hi ha un 

nombre considerable de llibres de la col·lecció Educació/Social; del GRAMC; de Rosa 

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


 

Universitat de Girona 
Facultat d’Educació i Psicologia 
Plaça de Sant Domènc, 9, 17071 GIRONA 
Tel. 972 419667 
nuclipaulofreire@udg.edu 
www.udg.edu/nuclipaulofreire 

 

Sensat... dels quals alguns membres del Nucli en som marmessors... Des de la Facultat 

se’ns ha fet saber que cal buidar aquests armaris. Quedem que en Pere i en Xavier es 

trobaran i: 

- Faran un llistat dels títols disponibles, que es passarà a tots els membres del Nucli per 

si en volen (per a ells mateixos o per donar). 

- I decidiran com donar sortida a la resta de llibres... 

 

Presentacions i actes previstos: 

En Mon acaba de publicar el llibre “1939: l’exili del magisteri gironí”, del qual se’n va 

fer una primera presentació el dimecres 18 de setembre a Girona. Però se’n faran més: 

dilluns 30 de setembre a Barcelona; dissabte 2 de novembre a l’Escala; dissabte 23 de 

novembre a Olot; i n’hi ha prevista una altra a Vic, encara sense data. 

A més, acaba de publicar també, amb la Guerrilla Comunicacional, “Una veu de l’exili”, 

que es presentarà amb el MUME (a la Jonquera, Figueres o...), a Girona i a Barcelona. 

Probablement els mesos de novembre i desembre. En Sebas aprofita per fer saber les 

múltiples presentacions que la Guerrilla ha fet al llarg del curs passat, tant dels 

documentals “Leo a la vida” i “Salomó Marquès: el combat de la memòria”, com del 

llibre “Tengo algo que contarte: correspondencia entre dos mujeres”. 

En Sebas explica que l’any passat l’Ajuntament de Girona va concedir la beca Joaquim 

Franch a la Guerrilla per fer un projecte amb dos eines didàctiques en format 

audiovisual: una pàgina web titulada “Entrevistes per pensar” i un documental sobre 

Quim Franch, “Encara som vius. Aproximació a l’obra de Joaquim Franch i Batlle”, que 

ja està acabat. Sembla que la presentació en públic es farà en el si del Consell Municipal 

d’Educació el mes de novembre (encara sense data) i acordem que, tot seguit, es farà 

una presentació a la Facultat (en Pere i en Juan ho parlaran amb la degana i buscaran 

la millor manera de garantir una presentació exitosa). 

En Mon comenta que l’any 2020 la Fundació Josep Pallach de Palafrugell celebrarà 

l’aniversari del naixement d’aquest polític i pedagog. Ens en tindrà informats per si 

podem i volem col·laborar en algun dels actes que s’organitzin. 

Finalment, hi afegeixo que els Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya 

organitzen el Congrés d’Educació Pública a Catalunya. Els debats que hi ha previstos a 

les comarques de Girona són els següents: 26 d’octubre “Inclusió i equitat” (Olot); 23 

de novembre “Innovació, transformació, emancipació. Xarxes” (Ripoll); 22 de gener 

“Formació inicial, formació permanent” (Palafrugell); 15 de febrer “Currículum, 

organització, avaluació i pràctiques educatives” (Figueres); 14 de març “Model 

d’Educació Pública” (Girona). Les jornades finals es faran a Barcelona els dies 15 i 16 de 

maig. 
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Articles Diari de Girona: 

La responsable del Suplement Aula que publica setmanalment el Diari de Girona ens va 

proposar de donar continuïtat a la col·laboració que vam iniciar el curs passat. Feta una 

consulta electrònica, vam acordar que sí. La coordinació la seguirà portant en Josep 

Callís i, per fer memòria, cal saber que es tracta que un membre del Nucli escrigui un 

article (se’n publicarà un cada mes), signat per ell però com a membre del Nucli; que 

aquest article ha de tenir aproximadament unes 800 paraules o uns 5.300 caràcters; i 

que, per anar bé, s’ha d’acompanyar d’una fotografia de l’autor. Las responsable del 

Suplement és la periodista Nuri Turon i la seva adreça electrònica: aula@ddg.cat 

Vam fer una calendari per a la redacció dels articles: 

Josep Callís (octubre); Joan Colomer (novembre); Sebas Parra (desembre); Salomó 

Marquès (gener); Xavier Besalú (febrer); Josep Miquel Palaudàrias (març); Miquel 

Blanch (abril); Juan González (maig); Mariona Valldepçérez i Rosa Crous (juny). 

 

Institut Paulo Freire: 

Com és sabut, el Nucli s’empara en l’Institut Paulo Freire d’Espanya, amb seu a Xàtiva. 

Doncs bé, aquest trimestre l’IPF ha fet tres convocatòries: el 25 d’octubre, consell de la 

revista Qüestions d’Educació Contínua (de la qual alguns membres del Nucli formen 

part); els dies 19, 20, 21 i 22 de novembre, Seminari “Nova Educació Permanent” (que 

pot ser de molt d’interès per a la gent vinculada a l’educació d’adults); i el 13 de 

desembre està convocada l’assemblea general de l’Institut. Si algú pot anar-hi, doncs 

seria una molt bona manera de mantenir els lligams... 

Per altra banda, el curs passat va quedar pendent (després d’alguns malentesos) de fer 

una presentació dels “Quaderns d’Educació Contínua” en motiu del seu vintè 

aniversari. Es podria aprofitar a més, per presentar el número 41 de la revista, on hi 

figura un article dels companys Sebas i Mon. En Sebas contactarà amb en Pep Aparicio 

per veure quan té disponibilitat per pujar a Girona. Un cop lligat, podríem organitzar 

l’acte de presentació i, a més, podríem fer una sessió (ordinària o extraordinària) del 

Nucli amb la presència d’en Pep. 

 

Responsabilitats i encàrrecs: 

En una línia continuista, quedem que en Pere seguirà gestionant la pàgina web, la 

correspondència que arribi i el grup; en Mon moderarà les reunions del Nucli; en Josep 

Callís en farà les actes i coordinarà la col·laboració amb el Diari de Girona; i en Sebas 
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s’ocuparà de la cartellera de la Facultat (potser en col·laboració amb l’Òscar?) i del 

material de l’Espai (potser en col·laboració amb en Joan?). 

 

Pla de treball per al curs 2019-2020: 

Es fa un repàs ràpid de l’acta de la reunió del mes de juliol. Es constata que la iniciativa 

de convidar persones externes a les reunions del Nucli va ser positiva i que valdria la 

pena continuar-la; que algunes de les reunions es podrien fer fora de la Facultat (per 

exemple a l’Ateneu de Sant Celoni); que semblaria molt oportuna una reunió a 

començament de curs amb els estudiants de la Facultat, tant per presentar-los en Nucli 

i els seus objectius com per fer una crida a la militància política i educativa... 

De la conversa posterior en surten diverses propostes: promoure una formació pels 

mestres de les Escoles d’Adults de les comarques de Girona, etc. 

Sembla haver-hi acord que, al llarg del curs hi ha d’haver entre 3 i 5 cercles de lectura, a 

poder ser amb assistència de persones externes. En aquest sentit, es proposen diversos 

temes, entre els quals: la llei Aragonès (programada per a la reunió de desembre); 

l’actualitat política (programada per a la reunió de febrer). Però també apareixen (sense 

data): els feminismes amb la Najat el Hachmi; l’herència de Paulo Freire a les escoles 

d’adults; la crisi climàtica; els populismes i neofeixismes; colonialisme i 

postcolonialisme; les organitzacions dels professionals de l’educació (sindicats, 

col·legis, etc.)... La programació dels cercles de lectura haurà d’estar en funció del que 

dicti una mica el moment i de la possibilitat de comptar amb persones externes... 

De moment, per a la reunió del mes d’octubre hem programat un cercle de lectura una 

mica especial: visionarem plegats –en primícia- el documental de la Guerrilla 

Comunicacional sobre Quim Franch (dura uns 50 minuts) i després ens quedarà temps 

suficient per comentar-lo plegats i per resoldre les qüestions de tràmit que facin al cas. 

La reunió la farem a l’aula 341, del tercer pis de la Facultat (en Pere en farà la reserva i, 

en cas de no poder ser, la faríem a la sala de graus) i hi podríem convidar tant en Julio 

–de la Guerrilla- com la Roser Batllori... 

En Sebas, arran del debat que es genera ens fa una arenga sobre la necessitat i urgència 

de la militància i posa d’exemple el que s’ha fet aquest curs passat des de la Guerrilla 

Comunicacional o algunes xerrades que s’han fet en escoles... Proposa en concret de fer 

un mural provocatiu a la Facultat convocant els estudiants a una sessió oberta per 

promoure aquesta militància i aquesta alfabetització política crítica... En aquesta 

mateixa línia, es proposa a l’Òscar, que estudia primer de Pedagogia, si es veuria amb 

cor de parlar-ne amb els seus companys i generar una presentació del Nucli... La veritat 

és que no s’arriba a cap acord, però sí que queda la sensació que cal fer alguna acció 

amb els estudiants de la Facultat al més aviat possible. 
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Sí que adoptem l’acord que aquest any també farem algun tipus de celebració la 

primera setmana del mes de maig (aniversari de la mort de Paulo Freire) a la Facultat. 

Haurà de ser entre els dies 4 i 8, però tenim temps per parlar-ne. 

Pleguem a dos quarts de 9 conscients que ens caldrà concretar i completar el pla de 

treball d’aquest curs... 

 

 

 

 

PROPERA REUNIÓ: 

dimecres, 16 d’octubre, a les 18,00 

a l’Aula 341 de la Facultat d’Educació i Psicologia 
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