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Acta 06/2019-20
Nucli Paulo Freire (19 de febrer de 2020)
Assistents: Sebas Parra, Miquel Blanch, Josep Miquel Palaudàrias, Pere Soler, Pep
Caballé, Josep Callís i Xavier Besalú.
Lloc: Espai Paulo Freire de la Facultat d’Educació i Psicologia

Nota prèvia:
A la reunió del Nucli han vingut dues estudiants del grau de Pedagogia, Roser Vila i
Sílvia Herrero. Fetes les presentacions, han manifestat que tenien ganes de saber coses
sobre Paulo Freire (entre altres coses perquè han de fer un treball al respecte). En ferlos saber que a la reunió d’avui parlaríem poc de Paulo Freire, s’han estimat més
marxar que quedar-se...
Diari de Girona:
A la vista del correu que ens ha fet arribar en Josep Callís, refem la planificació feta el
setembre, que queda de la manera següent:
- 10 de març: Xavier Besalú
- 21 d’abril: Josep Miquel Palaudàrias
- 26 de maig: Salomó Marquès
El mes de juny, en acabar-se el curs escolar, ja no hi ha temps per a un nou article, de
manera que no hi entraria el de Mariona Valldepérez i Rosa Crous. Per altra banda, el
que havia de fer en Miquel passava de l’abril al maig, però com que en Mon havia del
fer el del mes de maig (després de l’intercanvi amb en Juan), quedem que el faci en
Mon i en Miquel queda per al curs vinent...
Per altra banda, s’informa que, a primers de febrer, va sortir publicat l’article de Juan
González sobre la formació virtual de mestres (UOC) –per cert: que ahir es va aprovar
oficialment. En Pere farà una gestió amb la degana per rescatar-lo i penjar-lo al web del
Nucli, però es demana a en Josep si pot estar alerta quan l’article surt publicat al Diari
de Girona, descarregar-lo, fer-lo arribar a tots els membres del Nucli i així també
poder-lo dipositar al web. Acordem també de penjar al nostre web els 3 articles que en
Bosch Martí ha publicat al Diari de Girona sobre Paulo Freire. En Miquel ens fa saber
que li ha fet arribar el nostre agraïment.
Número extraordinari de rizoma freireano:
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Vam quedar que procuraríem tenir tots els articles abans del dia 21 d’abril. Per això, es
recomana a tothom que n’ha encarregat algun que faci un recordatori a tots els autors
que ens han dit que sí per tal de poder complir aquest termini. En concret:
-

Sebas Parra: Benet Salellas i Tamara Carrasco

-

Pere Soler: Alba Artés i Júlia Berrido

-

Xavier Besalú: Ramón Grosfoguel

-

Juan González: no sabem si ha fructificat el contacte amb Aamer Anwar
(advocat de Clara Ponsatí). En tot cas, caldria aclarir com està el tema...

-

Mon Marquès: David Fernández, Josep Maria Terricabras i Bodil Valero
(eurodiputada sueca del Grup dels Verds, contactada per Josep Maria
Terricabras).

Així, doncs, tindríem 7 articles confirmats (4 homes i 4 dones) i un de pendent de
saber. Si es confirma el d’A. Anwar, perfecte; si no fos el cas, amb aquests 7 ja faríem el
fet. Per altra banda, hem de tenir present que, un cop disposem de tots els articles del
Dossier, caldria contactar amb Jordi Cuixart per demanar-li si el voldria fer l’article
introductori de tot el Dossier, i amb el fotògraf Jordi Borràs, tant per les fotografies
com per al vídeo que acompanya cada un dels números de la revista. Vist tot plegat,
estaria bé que a la reunió de març tinguéssim ja a mà alguns dels articles sol·licitats.
Cicle de documentals d’educació
En primer lloc, es recorda que el dissabte 29 de febrer, a les 19 hores, a Celrà, es
presentarà Encara som vius. Aproximació a l’obra de Joaquim Franch. S’hi ha
convidat tots els amics que hi apareixen (Antoni Tort, Quim Pélach, Alfons Martinell,
Jordi Sargatal, Carme Sánchez, Jaume Trilla i Roser Batllori). Estaria bé fer-ne la
difusió més gran possible i mirar d’assistir-hi...
En un altre sentit, debatem si és oportú fer el cicle durant aquest curs, si cal fer-lo a la
Facultat, etc. Al final, hem quedat que farem els possibles per programar el cicle de
documentals aquest curs, des de finals del mes d’abril fins a primers del mes de juny,
aproximadament un cada setmana. Però ens agradaria de passar-los en col·laboració
amb públics interessats concrets i, en aquest sentit, tant el dia com el lloc restarien
pendents de negociació. En concret:
-

Encara som vius. Aproximació a l’obra de Joaquim Franch: ens agradaria
presentar-lo amb l’Escola de l’Esplai de Girona. En Xavier s’hi posarà en
contacte.

-

El retratista. Voldríem passar-lo a la Facultat la setmana del 4 al 10 de maig,
que és la setmana que celebrem l’aniversari de la mort de Paulo Freire. En Pere
(i en Juan i la Marta) començaran a mirar com encaixar-ho...
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-

Un año más. Voldríem fer-ho amb alguna associació que treballi en el camp de
les discapacitats. En Sebas contactarà amb la gent del GERD de Sarrià de Ter.

-

Mon Marquès: el combat de la memòria. Ens agradaria fer-ho en col·laboració
amb el MUME o amb els Amics del Museu d’Art de Girona. Demanem a en Mon
si pot fer els primers contactes al respecte...

-

El llarg viatge. Aquest el voldríem passar en col·laboració amb les Escoles
d’Adults. En Miquel farà les primers gestions...

A tot plegat, doncs, quedem que les persones esmentades faran les gestions
corresponents amb aquestes entitats i que convidarem a algun dels seus representants
a venir a l’Espai el dimecres 18 de març (que tenim la pròxima reunió del Nucli), però
mitja hora abans, a les 17,30, per acabar-los d’exposar la proposta i mirar de tancar el
calendari, el lloc i la realització concreta. Així, doncs, es demana a tots els que hi
puguem ser a aquesta hora, de fer-nos-hi presents.
Propostes de l’Institut Paulo Freire (Pep Aparicio) al deganat de la Facultat
d’Educació i Psicologia
Arran de la visita que en Pep i la Paqui van fer a Girona a finals de l’any passat, han
quedat alguns assumptes burocràtics per resoldre, que en Pere ha gestionat i semblaria
que estan ben encarrilats. Per altra banda, en Pep ens recordava que havien tractat
alguns temes amb la degana i que caldria avançar, almenys en alguns d’ells. Ho hem fet
saber a la degana que demana de tenir una reunió amb representants del Nucli per tal
de veure com fer-ho. Les prioritats que esmentava en Pep són les següents:
-

Proposar una professora (dona) per formar part del consell editor de la revista
Qüestions d’Educació Contínua. En parlem i, en primera instància, surten dos
noms possibles: Montserrat Vilà i Anna Planas.

-

Fer nous subscriptors de la revista Qüestions d’Educació Contínua a les
comarques de Girona. No sembla una gestió fàcil. S’apunta que es podria
explorar la central de biblioteques públiques de les comarques de Girona per tal
de proposar-los-hi la subscripció.

-

Planificar i dur a terme algun tipus de Postgrau o Curs d’Especialització
relacionat amb Paulo Freire, l’educació transformadora, l’educació democràtica
i l’educació permanent. No es veu gens clara l’organització d’un Postgrau amb la
Fundació de la UdG. Es proposa d’explorar una via més simple, però més
operativa: la Càtedra de Renovació Pedagògica. La idea seria organitzar, sota la
seva empara, un Curs o Seminari de 10-20 hores, adreçat prioritàriament a
estudiants de la Facultat d’Educació i Psicologia, però obert a tothom, i que
donés crèdits universitaris. Hi ha l’exemple del Seminari sobre Pedagogia índia,
que s’iniciarà d’aquí poc i que ha tingut una molt bona resposta. Es demana a en
Josep Miquel si pot parlar-ne amb el professor Jordi Feu, que dirigeix la
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Càtedra. La via del Postgrau o Curs amb la Fundació demanaria algun tipus de
finançament extern. En aquests moments, no es veu massa clar, tot i que, si fos
el cas, caldria explorar la disponibilitat de la Diputació de Girona o alguna altra
institució...
-

Monogràfic de la revista rizoma freireano: com s’ha vist en un dels punts
anteriors, aquest tema està ja en marxa i amb bones perspectives.

-

Traslladar la seu de l’Institut Paulo Freire a la Universitat de Girona.
Desconeixem les motivacions d’en Pep per formular aquesta proposta. En tot
cas, pensant en professors en actiu que es poguessin fer responsables de
l’Institut a Girona, la cosa no es veu gens clara. De tota manera, caldrà
plantejar-ho a la degana...

Aquests són els comentaris que s’han fet a les propostes d’en Pep. Ara caldria que en
Pere acordés amb la degana un dia i hora per fer aquesta reunió, a la que hi haurien
d’assistir el mateix Pere i dos o tres membres més del Nucli...
Setmana Freire
Com que el 2 de maig és un dissabte, aquest curs la setmana Freire seria entre els dies 4
i 8 de maig. Acordem, com cada any, d’organitzar alguna activitat a la Facultat. La
primera, si fructifica, seria el passi del documental El retratista, d’Alberto Bougleux i
Sergi Bernal, sobre el mestre Benaiges. Naturalment, caldria una presentació anterior i
un debat posterior i veure si hi convidem algú a participar-hi...
Per altra banda, surt la proposta d’organitzar aquella setmana una Exposició sobre
Paulo Freire, a partir dels materials que tenim a l’Espai i d’algunes de les frases més
provocadores i suggeridores del mestre. Tot i que ja veiem que això vol dir feina i
pressupost, demanem a en Miquel si pot fer una proposta concreta per escrit que
discutiríem a la reunió del mes de març.
Vídeo Una mirada, un compromís i una lluita. Dolors, una mestra
d’adults, de Pep Caballé
Havíem quedat que avui faríem un visionat d’aquest vídeo que la majoria dels membres
del Nucli no han vist i que en Pep ha seguit treballant a partir de l’original que es va
passar en motiu de la jubilació de la Dolors Magret. Però no hem tingut temps de ferho. Quedem que en Miquel ens el passarà electrònicament i que tots ens comprometem
a visionar-lo per poder-ne parlar amb coneixement de causa a la reunió del mes vinent.
El vídeo dura 20 minuts i, com explica en Miquel en una breu presentació, el vídeo
representa un llarg viatge “no sols sobre la seva vida sinó també de reflexió sobre
l’educació d’adults des del sentit més ampli... preteníem ensenyar una mirada, un
compromís i una lluita personal i col·lectiva per obrir l’escola pública al carrer i educar
en l’esperança per construir la cultura de la solidaritat... El vídeo té com a base el
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pensament del pedagog Paulo Freire: educar és una acció transformadora sobre la
realitat”.
Altres
En Josep Callís informa que els amics de Jaume Boteu li retran un homenatge, que
anirà acompanyat d’una publicació. Els n’ha demanat un exemplar i li han dit que ens
el faran arribar.
Per altra banda, ens recorda que el divendres 6 de març, a les 18,30, s’atorgaran els
Premis Mestres 68, acte que es van suspendre com a mostra de rebuig de la sentència
contra els presos polítics catalans. Un dels guardonats, a títol pòstum, és el mateix
Jaume Botey, i també ho seran la nostra companya Margarida Falgàs, Carme Vilanova,
Tortell Poltrona i la Fundació Josep Pallach. Naturalment, hi estem tots convidats.
Reunió del mes vinent
Com ha quedat clar, el mes vinent hi haurà una prèvia a la reunió, a les 17,30, per tal de
concretar el cicle de documentals sobre educació. Queda clar també que haurem de
resoldre alguns dels temes que han quedat embastats (per exemple, la proposta
d’exposició sobre Paulo Freire que presentarà en Miquel). Però, hem decidit preservar
almenys una hora de reunió per fer Cercle de Lectura. Hem aprovat la proposta d’en
Pep que ens ha explicat que circulen per la xarxa uns vídeos on partidaris del president
Bolsonaro, del Brasil, combaten amb arguments el pensament de Paulo Freire. Ens ha
semblat una bona manera d’aprofundir i actualitzar el seu pensament a partir d’aquests
documents. Hem quedat que en Pep ens en passarà un parell o tres (depenent de la
seva durada), que, si podem els visionarem cadascú pel seu compte, però que en tot cas,
els visionarem plegats el dia de la propera reunió per poder dialogar i aprendre...

PROPERA REUNIÓ:
dimecres, 18 de març, a les 18,00 (prèvia a les 17,30)
a l’Espai Paulo Freire de la Facultat d’Educació i Psicologia

