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Acta 04/2019-20  

Nucli Paulo Freire (18 de desembre de 2019) 

Assistents: Pere Soler, Sebas Parra, Juan González, Miquel Blanch, Mon Marquès, 

Joan Colomer i Xavier Besalú. 

Lloc: Espai Paulo Freire de la FEP 

 

Prèvies: 

En Xavier manifesta el seu desacord amb la suspensió de la reunió d’octubre del Nucli. 

Els estudiants universitaris havien convocat vaga aquell dia, però creu que el Nucli es 

pot reunir en un altre espai, vist que només ens trobem una vegada al mes. Igualment, 

no veu bé que es canviï el contingut de les reunions programades (com és el cas de la 

d’avui) pel fet que algunes persones no hi puguin assistir... Aquest posicionament obre 

un petit debat entre els assistents que majoritàriament es mostren contraris al punt de 

vista d’en Xavier. 

Es felicita Xavier Besalú per l’acte de recepció a l’Institut d’Estudis Catalans que va 

tenir lloc ahir dimarts. En Xavier ho agraeix i es compromet a fer arribar el text del 

discurs als membres del Nucli tan bon punt en disposi d’exemplars. 

En relació als articles del Suplement “Aula” del Diari de Girona, s’acorda: 

- Demanar a en Josep Callís que sol·liciti a la responsable del Suplement, Pili 

Turon, si ens pot fer arribar els articles ja publicats en PDF per tal de poder-los 

penjar el nostre web. Fins al moment, han aparegut els de Josep Callís, Pere 

Soler (en substitució de Joan Colomer) i Sebas Parra. 

- En Juan demana de poder avançar el seu article per comentar que la Generalitat 

ha autoritzat la UOC a fer el grau de Mestre pel curs 2021-22. S’acorda que ell 

farà l’article de gener i que en Mon el farà el mes de maig. 

En Miquel explica que hi ha convocada una Assemblea Oberta a l’Ateneu Salvadora 

Catà per parlar de la Llei Aragonès. Se li demana si hi pot assistir i actuar com a 

portaveu del Nucli, informant també de la reunió de gener on tractarem d’aquest tema. 

 

PROPOSTA DE NÚMERO EXTRAORDINARI DE LA REVISTA E - RIZOMA 

FREIREANOhttp://www.rizoma-freireano.org/ 

S’informa que, en la trobada que vam mantenir el mes passat amb Pep Aparicio, 

president de l’Institut Paulo Freire d’Espanya i director de la revista rizoma freireano, 

ens va proposar de fer un número extraordinari de la revista dedicat al procés 
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insurreccional a Catalunya des de l’òptica educativa. Aquest mateix dimecres, un petit 

comitè del Nucli –que havia rebut de boca d’en Pep la proposta- format per Sebas 

Parra, Pere Soler, Mon Marquès i Xavier Besalú, s’ha trobat a can Sebas per valorar 

l’encàrrec i poder fer ja una proposta una mica elaborada en aquesta reunió del Nucli. 

S’ha acordat un text de presentació, que és el següent: 

En aquest número volem abordar des d’una posició crítica, dialògica i emancipatòria, el 

procés insurreccional a Catalunya d’aquests darrers anys, com espai-temps d’educació 

popular i d’aprenentatges en moviment, d’empoderament i de conscienciació. Pensem 

un número amb 6 – 8 articles de 3.000 a 4.000 paraules amb aportacions des de 

diferents perspectives. Caldria disposar dels articles abans del 1 d’abril del 2020 per tal 

que el número pugui sortir el juny-juliol del mateix any. 

El Nucli accepta la proposta, tot i que es considera que el termini acordat és 

excessivament breu. S’acorda demanar a en Pep quins són els terminis que té previstos 

per tal d’ajustar adequadament el calendari. 

Pel que fa als noms que es sondejaran i que es proposen són els següents: 

- Pròleg: Jordi Cuixart 

- David Fernández (hi connectarà en Mon). Si no és possible es proposarà a Anna 

Gabriel. 

- Benet Salellas (hi contactarà en Sebas). Se li demanarà si ell mateix vol escriure 

un article, però també el contacte amb l’advocat de Clara Ponsatí per tenir un 

punt de vista de l’exterior. També se li demanarà si alguna de les advocades dels 

presos polítics podria col·laborar-hi. 

- Tamara Carrasco, la CDR de Viladecans que ha estat injustament castigada (hi 

connectarà en Sebas). Si ells no pot o no vol, es mirarà de contactar amb algun 

altre membre dels CDR. 

- Una estudiant del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans. En Pere i en Juan 

miraran de contactar amb algun dels seus representants a la Facultat o a la 

UdG. 

- Josep Maria Terricabras. Hi contactarà en Mon per demanar-li un article i el 

contacte amb alguna personalitat europea que pugui donar una altra visió 

externa, a poder ser dona. 

- Ramon Grosfoguel, sociòleg portorriqueny, de la universitat de Berkeley. Hi 

contactarà en Xavier. 
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A part d’aquests noms i propostes, també  se’n van esmentar d’altres, que convé tenir 

presents per si ens fallen alguns dels anteriors: Bel Olid, Eduard Ballester, Xavier Díez, 

Josep Lluís del Alcázar... A més, va sortir el nom del fotògraf Jordi Borràs, tant pel que 

fa a poder disposar de bones fotografies com per la qüestió del documental que sempre 

acompanya els números de la revista... Per anar bé els contactes s’haurien de fer durant 

aquestes vacances i així poder donar compte de les gestions fetes a la reunió de gener.  

 

Cicle de documentals d’educació 

En Sebas proposa d’organitzar un cicle de documentals d’educació. Es tractaria de 

seleccionar 4/5 documentals de menys d’una hora de duració, de manera que hi es 

pogués fer una presentació, el visionat i un debat posterior. 

Es debat si seria millor fer-ho a la Facultat d’Educació i Psicologia o a la ciutat. En un 

cas es faria els dijous de 13 a 15; si es fes a la ciutat, es podria fer al Museu del Cinema 

al vespre (igualment que el cicle de cinema solidari). S’acorda de fer-ho a la Facultat i 

s’afirma que caldria fer una bona i visible publicitat... 

En principi, els documentals en què es pensa són: 

- El documental Encara som vius. Aproximació a l’obra de Joaquim Franch, de 

Julio Suárez - la Guerrilla Comunicacional. 

- El documental El llarg viatge de Pep Caballé en motiu de la jubilació de Dolors 

Magret. 

- El documental El retratista, d’Alberto Bougleux i Sergi Bernal, sobre el mestre 

Benaiges. 

- El documental Un año más , de Julio Suárez – LGC Films, sobre Paco Bernal. 

- El documental Mon Marquès: el combat de la memòria, de Julio Suárez. 

 

Reunió del mes vinent 

El mes vinent farem el Cercle de Lectura que teníem previst fer el desembre sobre la 

Llei Aragonès. En principi, comptem amb la participació de la Judit Font i d’en Xavier 

Díez i també s’ha convidat un representant d’ERC. Ja s’ha anat passant tota la 

documentació al respecte. La reunió d’avui acaba a les 19 hores. 
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PROPERA REUNIÓ: 

dimecres, 15 de gener, a les 18,00 

a l’Espai Paulo Freire de la Facultat d’Educació i Psicologia 
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