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Acta 03/2020-21
Nucli Paulo Freire (18 de novembre de 2020)
Assistents: Pere Soler, Mon Marquès, Miquel Blanch i Xavier Besalú.
Lloc: Aula 251 de la Facultat d’Educació i Psicologia, que garanteix la distància entre
tots els participants.

Diari de l’Educació
Avui mateix, 18 de novembre, ha aparegut al Diari de l’Educació el primer article de la
col·laboració mensual que vam acordar amb aquest Diari virtual. És l’article d’en Mon,
“Recordant Josep Pallach”. El trobareu a: https://diarieducacio.cat/recordant-joseppallach/
A partir d’ara, doncs, el compromís és publicar un article cada mes. En principi,
procurarem d’escriure’l abans del 15 de cada mes i el farem arribar a en Josep Miquel,
que, al seu torn, seria l’encarregat d’enviar-lo al Diari (les normes de redacció les podeu
consultar a l’acta del mes passat). Hem fet també el calendari provisional per a la
redacció d’aquests articles (com que alguns no hi éreu, estaria bé que confirméssiu la
vostra col·laboració):
Desembre: Sebas Parra (hem apuntat que potser podria parlar de “La força del
coneixement”); Gener: Joan Colomer; Febrer: Josep Callís; Març: Miquel Blanch; Abril:
Xavier Besalú; Maig: Pere Soler; Juny: Juan González; Juliol: Josep Miquel
Palaudàrias.
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La presentació que havíem planificat (per segona vegada) no s’ha pogut dur a terme a
causa de la prohibició de tota mena d’acte cultural. Ens ha semblat que, donades les
circumstàncies i el temps transcorregut, no era oportú planificar una nova presentació.
Si, d’aquí unes setmanes les coses canviessin a bé, ens podríem afegir a algun acte
relacionat amb el procés d’autodeterminació o amb la llibertat dels presos polítics... o
podríem pensar en fer una presentació a la Facultat d’Educació i Psicologia. En podem
parlar a les reunions de desembre i gener... En Pere ens ha fet saber les descàrregues
que han tingut els articles de la revista: passen de 2.700. L’article amb més
descàrregues és el de les dues estudiants, Alba Artés i Júlia Berrido (amb més de 600
descàrregues), seguit del de la Tamara Carrasco (amb més de 400).
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Presentació de La força del coneixement. Crònica de 40 anys de l’educació
d’adults a les comarques gironines, de Mai Garcia Breton i Sebas Parra
El llibre encara no ha sortit. Tot just aquesta setmana en Pep Caballé ha pogut enllestir
del tot la maquetació i acaba d’entrar a impremta. Amb una mica de sort, serà al carrer
a finals d’aquest mateix mes. Encara estarem de sort, doncs això potser permetrà fer les
rodes de premsa a Torre Alfons XII i a Salt. De tota manera, en Sebas ja ens farà
arribar, tan aviat com pugui, la proposta de calendari per a les diverses presentacions
del llibre. Comptem que es podrà fer una presentació al Centre Cívic Font de la PólvoraVilaroja entorn del 15 de desembre (si les restriccions s’aixequen, en Miquel mateix farà
les gestions oportunes) i caldria preveure diverses presentacions a la Facultat
d’Educació i Psicologia (potser el mes de febrer) i a les Escoles d’adults de Girona, Salt i
Sant Feliu de Guíxols, a més de la Biblioteca de Salt...

Altres
En Mon explica que, amb motiu de l’any Pallach, s’han endegat diverses iniciatives: la
publicació d’un llibre, que està previst que surti el mes de març (i que comptarà amb un
article d’en Mon); una exposició itinerant; un acte al Museu Memorial de l’Exili de la
Jonquera el 12 de desembre; i diversos actes de la UdG, entre altres la col·locació d’una
placa commemorativa (probablement a la Facultat on va fer classes i on hi havia la
Delegació de l’ICE).
La programació dels documentals sobre tema educatiu, vist com estan les coses, de
moment ha quedat suspesa. Veurem si més endavant en podem tornar a parlar...
Quedem que, a la reunió del mes de desembre, parlarem amb temps del tema que va
quedar damunt la taula arran del Cercle de Lectura del mes passat: “Com, des de
l’educació, podem contribuir al procés d’empoderament de la ciutadania? Quin hauria
de ser el missatge del Nucli als centres educatius sobre la lluita no violenta, la
desobediència civil i l’alfabetització política?”. Per fer-ho, en Miquel rescatarà un article
d’en Sebas que tracta justament de l’alfabetització política i ens el farà arribar.
Segons el calendari que vam fer a la reunió de setembre, el mes de gener tenim
programat un nou Cercle de Lectura, en aquest cas sobre “Pandèmia i drets
democràtics”, el responsable del qual vam quedar que seria en Pere. N’hem començat a
parlar. En Miquel ha recordat que, en la nota que ens va fer arribar el setembre, hi
havia diversos articles que tractaven del tema (els farà arribar a en Pere); en Xavier ha
comentat que a l’Institut d’Estudis Catalans hi ha hagut diversos debats sobre aquest
tema; en Pere parlarà amb en Marco Aparicio per tal de saber si algun professor de la
Facultat de Dret podria participar en el Cercle... En parlarem a la reunió de desembre.
També caldrà començar a preveure l’acte sobre “Covid 19 i educació”, que tenim
programat per al mes de febrer de l’any vinent.
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En Miquel exposa el cas de l’expedient disciplinari per una falta considerada greu que
han obert a la directora de l’Escola d’Adults de Girona. S’han fet diverses gestions amb
diputats i amb el Departament que, de moment, han resultat infructuoses. Com a Nucli
ens adherim a totes les gestions i actes que s’organitzin per parar aquesta ignomínia.
En Miquel en farà el seguiment, sempre d’acord amb la voluntat de la directora
implicada i el seu advocat.

PROPERA REUNIÓ:
dimecres, 16 de desembre, a les 18,00 hores
a l’aula 251 de la Facultat d’Educació i Psicologia

