
 

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 

 

Acta 04/2020-21  

Nucli Paulo Freire (16 de desembre de 2020) 

Assistents: Miquel Blanch, Joan Colomer, Sebas Parra, Josep Miquel Palaudàrias i 

Xavier Besalú. 

Lloc: Espai Paulo Freire de la Facultat d’Educació i Psicologia (l’aula 251 estava en 

obres). 

 

Diari de l’Educació 

Aquest mes de novembre ha aparegut ja el segon article del Nucli al Diari de 

l’Educació: “La força del coneixement”, de Xavier Besalú. 

Segons el calendari previst, l’article del mes de gener l’hauria de fer en Joan Colomer, 

però ens diu que no el podrà fer. La proposta més lògica seria la de fer córrer el 

calendari, de manera que el proper article el fes en Josep Callís. El nou calendari 

quedaria, doncs, de la manera següent: Gener: Josep Callís; Febrer: Miquel Blanch; 

Març: Sebas Parra; Abril: Pere Soler; Maig: Juan González; Juny: Josep Miquel 

Palaudàrias; Juliol: pendent. 

 

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 ja ha sortit al carrer i s’ha distribuït entre els col·laboradors del verkami i els 

membres del Nucli. Com que el llibre ja està pagat, en Sebas ens fa saber que si sabem 

de gent a qui li pugui interessar només hem de fer que demanar-ho... Es proposa també 

de deixar alguns llibres a l’Espai Paulo Freire... 

Pel que fa a les presentacions, es mantenen les previsions fetes a la reunió anterior, 

però vist l’estat de la pandèmia sembla prudent posposar-ho tot per a finals del mes de 

gener o començament de febrer. Així, doncs, en parlarem a la propera reunió del Nucli. 

En Miquel fa saber que el director del Centre Cívic Font de la Pólvora segueix oferint-

nos el local per fer la presentació. I en Josep Miquel proposa de fer una presentació 

també a Llagostera... 

 

Assemblea de l’Institut Paulo Freire d’Espanya 
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El divendres, 11 de desembre, es fa fer l’assemblea ordinària de l’IPF. Hi van assistir 

unes 12 persones (algunes presencialment, a Xàtiva; les altres on line). En Xavier, que 

hi ha assistir, ens en fa cinc cèntims: 

Situació financera de l’IPF: S’han rebut alguns ingressos extraordinaris i això que, en 

aquests moments, hi hagi un saldo positiu de 8.580 euros. Falta, però, cobrar algunes 

quotes de l’any 2020, entre elles la del CFA de Girona. En Miquel esbrinarà l’assumpte i 

mirarà d’aclarir les coses... 

Segueix la feina de buidar el magatzem de la impremta que guarda les publicacions de 

l’Institut. La feina s’ha endarrerit a causa de la pandèmia, però la idea és enllestir abans 

de Setmana Santa. 

S’ha signat un conveni amb la Federació d’Ensenyament de CC.OO., que totes dues 

parts valoren molt positivament. 

Es fa un breu informe de les accions formatives desenvolupades a Sevilla, Xàtiva, 

Barcelona i Girona. Pel que fa a Girona, en Xavier informa de l’activitat que s’ha dut a 

terme aquest any 2020 i de la programació que hem fet per al 2021. En destaca la 

publicació del número 29 de rizoma freireano, la publicació i presentació de “La força 

del coneixement” i la col·laboració que hem iniciat amb el Diari de l’Educació. Fa la 

proposta que l’IPF podria endegar una col·laboració periòdica amb el Diario de la 

Educación. Pedro Badía, de CC.OO., i Pep Aparicio, de l’Institut, faran les gestions 

oportunes. Si la cosa va endavant, això demanarà la col·laboració de tots els Nuclis 

territorials de l’IPF. 

Pel que fa a la revista de l’IPF, rizoma freireano, s’informa que aquest gener es penjarà 

el número 30 (sobre la pedagogització de la vida quotidiana); el juliol el número 31 

(sobre autoritarismes i populismes); i el gener de 2022, el número 33 (d’homenatge a 

Lucía Bertell). L’any vinent toca reunir el consell editor de la revista i s’acorda que la 

reunió es farà a Barcelona, a la UB, en principi el mes de maig. L’organització correrà a 

càrrec de l’Àngel Marzo.  

Altres assumptes: s’està gestionant amb l’ajuntament de València el trasllat de l’IPF a la 

ciutat de València. Sembla que la cosa va per llarg... El pla d’actuació de 2021 es deixa 

obert arran de la pandèmia, igualment que el pressupost. Tarepa passarà de sòcia a 

entitat vinculada, amb la qual cosa la seva aportació passarà a ser de 400 euros anuals. 

 

Reunió del mes de gener 

Segons el que vam acordar, a la reunió del 20 de gener, farem Cercle de Lectura sobre 

Pandèmia i drets democràtics. En Pere ja hi ha començat a treballar i ha acordat amb 

el professor Marco Aparicio la seva participació experta en el Cercle. Com que està 

pendent d’un viatge que encara no té data concreta, hem quedat que, en principi, 
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vindrà ell, però que si és fora ell mateix proposarà una altra persona. Per la seva banda, 

en Miquel ha parlat amb el doctor Xavier Uriarte, que hi està també interessat. 

Pel que fa al text de partida acordem: que en Miquel ens farà arribar un document al 

respecte (de la Directa o d’El Món), però que, a més, estaria bé de comptar amb un 

article o document de Marco Aparicio (en Pere li demanarà) i de Xavier Uriarte (li 

demana en Miquel). A la reunió de gener ja parlaríem de si és possible organitzar el 

debat públic sobre Covid 19 i Educació. 

 

Escuela Nacional Paulo Freire 

En Pere ens va fer arribar el Butlletí d’aquest espai “de formació política, tècnica i 

cultural adreçat a la joventut i als moviments populars urbans” de Sao Paulo, Brasil. 

Com que tenia interès, vam quedar que en parlaríem a la reunió d’avui. 

En Sebas exposa que la situació d’aquesta entitat i la nostra tenen poques coses a veure. 

Ells estan en contacte amb el Moviment de Treballadors Rurals Sense Terra, amb 

Llevant Popular de la Joventut, amb l’Orde dels Dominics i amb l’Escola Florestan 

Fernandes... Nosaltres podríem connectar amb la Forja, amb la Salvadora Catà, amb els 

escoltes... Ells fan diverses activitats pedagògiques: un curs sobre Feixisme i Racisme; 

formació política de la militància de Llevant Popular, etc. 

Hem quedat que en Joan Colomer contactarà amb ells per establir una relació 

mínimament estable, per tal de seguir i recolzar les seves accions. Per altra banda, en 

Miquel i en Josep Miquel estudiaran la possibilitat de preparar algun mòdul formatiu 

relacionat amb l’alfabetització política adreçat a col·lectius organitzats o als centres 

educatius i ens ho presentaran en les pròximes reunions del Nucli. 

 

Debat sobre alfabetització política 

És una qüestió que havia quedat pendent de la reunió d’octubre. Ho fem a partir d’un 

text proposat per Sebas Parra que conté una poesia de Bertold Brecht i un fragment de 

“La naturaleza política de la educación” de Paulo Freire. 

En Xavier diu que, des de posicions que podríem qualificar de postmodernes, s’acusa 

Paulo Freire d’autoritarisme en afirmar que per combatre les concepcions ingènues de 

la ciutadania cal una mena d’il·lustració proposada per gent més formada políticament. 

D’alguna manera, es podria deduir que hi ha un tracte desigual... S’exposen diverses 

experiències i es diu que la clau estaria en el debat, més que en fer grans exposicions; 

en saber escoltar els altres, més que en dir-los què han de pensar i què han de fer; en 

partir de les concepcions i el llenguatge de la gent; que tots actuem i parlem des dels 

nostres condicionaments i des de les nostres realitats; que el que cal és compartir la 
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vida quotidiana i reconèixer els perquès i els sabers de la gent... En aquest sentit, es 

valoren molt positivament els cercles de lectura, perquè posen tothom en peu d’igualtat 

i no parteixen d’un discurs previ... 

Pel que fa a l’alfabetització política, en Miquel recomana la lectura del llibre 

“Pedagogies i emancipació” de Marina Garcés i altres, especialment el text de Janna 

Graham. 

 

Escola d’Adults de Girona 

En Miquel explica que l’expedient per falta greu contra la directora del CFA de Girona 

va endavant i ja està en la seva fase  final. Ella no vol que el problema es faci públic a 

través de la premsa, però això ha provocat que totes les gestions fetes fins ara hagin 

estat infructuoses. En Miquel diu que parlarà amb Joan Olóriz, d’ERC, i bon coneixedor 

de la feina de les escoles d’adults, i diu també que es posaran en contacte amb Xavier 

Besalú per si pot exposar el tema, i mirar de resoldre’l, a través del Consell Escolar de 

Catalunya, del que forma part.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPERA REUNIÓ: 

dimecres, 20 de gener de 2021, a les 18,00 hores 

a l’aula 251 de la Facultat d’Educació i Psicologia 
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