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Acta 3/2019-2020
Nucli Paulo Freire (21 de novembre de 2019)
Assistents:, Sebas Parra, Joan Colomer, Miquel Blanch, Bernat Quintana i Pere Soler
Lloc: Espai Paulo Freire de la FEP - UdG
Ordre del dia:
1. Estat dels temes pendents.
2. Assistència a la presentació de documental sobre Joaquim Franch

1. Estat dels temes pendents
S’afegeix al Nucli Paulo Freire en Bernat Quintana. Li donem la benvinguda i el donem d’alta a
la llista de distribució del NPF.
En Sebas comenta com està la presentació del núm. 41 de la revista “Quaderns d’Educació
Contínua”. Finalment es preveu un acte a la FEP amb els següents termes: Presentació dels 20
primers anys d’edició de la revista Quaderns d’Educació Contínua a càrrec de Pep Aparicio
Guadas i Paqui Borox López. L’acte tindrà lloc el dimecres 4 de desembre, de les 11:30 a les 13
hores a l’Aula 039 de la Facultat d’Educació i Psicologia
→ Pep Aparicio Guadas és un mestre de persones adultes amb una dilatada experiència i
compromís amb tot allò que Paulo Freire representa en la Pedagogia crítica
[http://laentrevistadelmes.com/2019/05]. Cofundador i actual president de l’Institut Paulo Freire
d’Espanya, autor prolífic [https://www.todostuslibros.com/autor/aparicio-guadas-pep], poeta i
editor de la revista.
→ Paqui Borox López és la directora del CPFPA Francesc Bosch i Morata de Xàtiva
[https://www.levante-emv.com/costera/2018/10/31/cuarenta-aniversario-escuelaoportunidades/1788771.html], forma part del Consell de direcció i coordinació de la revista i és
una de les «històriques» en l’educació de persones adultes del País Valencià.
→ Quaderns d’Educació Contínua és avui l’única revista editada en llengua catalana i a l’estat
espanyol sobre l’educació contínua i la formació de persones adultes en sentit ampli. Bimensual,
ha arribat al número 42 que veurà la llum a Girona.
Revisem el pla de treball que en la reunió d’octubre vam proposar i acordem que per la reunió
previst pel mes de desembre es farà un cercle de lectura sobre la proposta de llei Aragonès.
Acordem convidar a 3 persones (5-10 min cadascuna), si sols venen dues (10 min), i debat amb
el NPF. Es proposa Xavier Díez o USTEC, Judit Font Professora a l' UdG en acció comunitària,
CCOO sanitat o ensenyament. Acordem que en Joan Colomer contacta amb en Xavier Díez o
USTEC, en Pere amb la Judit Font i en Miquel amb CCOO.
2. Assistència a la presentació del documental sobre Joaquim Franch
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”. Avui, en el marc del Consell Municipal d’Educació, que s’ha reunit a
la Sala d’Acte de la FEP, assistim a la presentació del resultat d’aquest treball.
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PROPERA REUNIÓ:
Dimecres, 18 de desembre, de les 18h a les 20h
a l’Espai Paulo Freire de la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG

