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Acta 06/2018-19
Nucli Paulo Freire (20 de març de 2019)

Assistents: Xavier Besalú, Pere Soler, Sebas Parra, Mon Marquès, Marta Peracaula,
Juan González i Miquel Blanch
Lloc: Espai Paulo Freire de la FEP

Informacions
Sobre polítiques municipals i àmbit educatiu:
En Sebas fa saber que aquest dissabte hi ha una assemblea de Guanyem Girona on
s’exposaran les aportacions fetes a la reunió del mes passat.
Es parla de la possibilitat que s’organitzi un debat públic a la ciutat de Girona per
contrastar i debatre les diverses propostes sobre educació... però no s’arriba a cap
acord.
En Juan fa saber que l’Anna Planas i els estudiants contemplen la possibilitat
d’organitzar un debat sobre les relacions entre l’ajuntament de Girona i la Universitat...
Sobre la presentació de Quaderns d’Educació Contínua a Girona:
En Xavier explica que es va reunir amb R.M. Falgàs al despatx que té la seva
organització al carrer de la Rutlla. Que van acordar organitzar una taula rodona sobre
educació de persones adultes per commemorar els 20 anys de la revista Quaderns. Que
de l’organització i de les despeses se n’ocuparà ACEFIR. Es contemplen dos moments
possibles: la primera setmana de maig (en motiu de l’aniversari de la mort de P. Freire)
o bé la segona quinzena de setembre, que ACEFIR ja tenia previst d’organitzar algun
acte públic. En principi, a la taula hi hauria en Pep Aparicio, la Rosa M. Falgàs, la
Magda Vila (formadora de formadors i professora de la UdG) i la degana de la Facultat,
Montse Vilà. Potser en Xavier Besalú faria de moderador de la taula i en capo cas el
Nucli apareixeria com a organitzador de l’acte.
Sobre els articles al Diari de Girona:
S’informa que el dimarts d’aquesta setmana ha sortit l’article d’en Pere Soler, que ha
estat molt ben valorat per tothom. I que el mes d’abril ha de sortir l’article d’en Miquel
Blanch.
Sobre el Fons Paulo Freire de la Universitat de Girona:
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Es comenta que els responsables de la biblioteca el tenen molt ben organitzat i
catalogat i que no cal revisar si falta algun llibre. El que sí que cal és comprovar si falta
algun número de les revistes Diálogos i Quaderns d’Educació Contínua, perquè no seria
massa difícil d'omplir els buits que es detectin. Se n’ocuparà en Xavier.
Sobre el pacte contra la segregació escolar:
La Marta informa que dilluns d’aquesta setmana es va signar al Parlament el Pacte
contra la segregació escolar, promogut pel Síndic de Greuges i signat per moltes
organitzacions i ajuntaments, però no per la USTEC, ni la CGT, ni la FAPAC, ni el PP, ni
Ciutadans, ni la CUP. Planteja que seria interessant de parlar-ne... S’obre un petit
debat, però es considera que ningú l’ha pogut llegir amb deteniment, tot i que es
considera que el tema val la pena de tractar-lo, de manera que es deixa per a més
endavant.
Sobre el dret a vot:
En Miquel informa que se segueix treballant en la campanya pel dret a vot de les
persones estrangeres residents a casa nostra a qui no es reconeix el seu dret a vot a les
eleccions. Està previst que es faci a Girona, Salt i Banyoles.

Aniversari de la mort de Paulo Freire (maig)
En Sebas ja ens ha passat el contingut (portada i tripa) de l’opuscle que editarem i en
Pere i altres membres del Nucli ja li han fet avinent les propostes de modificació que
feien al cas i que ja han estat incorporades. Ara s’està pendent de la maquetació que
farà en Pep Caballé (no se sap del cert quantes pàgines tindrà) i ja es podrà portar a
impremta. Es comenta la fórmula per fer dues factures (Facultat i Institut Paulo
Freire)...
La presentació es farà el dijous 2 o el divendres 3 de maig. S’acorda organitzar un acte
senzill per presentar l’opuscle i la web del Nucli (que ja estarà disponible) com un
recurs didàctic a disposició de qui vulgui. Ho faríem amb la mateixa gent del Nucli i en
Miquel mirarà si hi poden assistir alguns dels participants de l’Escola d’Adults de
Girona. En Pere i en Xavier miraran horaris d’aquests dos dies amb la intenció de
convèncer algun professor/a que els seus estudiants participin a l’acte, que s’hauria de
fer aproximadament a les 10 del matí. No s’ha concretat encara ni dia, ni lloc, ni hora...
que s’acabarà de lligar a la propera reunió del Nucli.

Cercle de lectura
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Havíem quedat de llegir “La educación popular en clave de debate” de Claudia Korol.
En Sebas explica que va proposar aquest text per mostrar que es poden dir coses
interessants, profundes i rigoroses sense recórrer a un llenguatge obscur (per contrast
amb el text que havíem treballar de B. Sousa dos Santos).
Tots els assistents expressem el nostre acord de fons amb el contingut del text, tot i que
en Sebas insisteix a dir que cal contextualitzar-lo en la realitat d’Amèrica Llatina, molt
diferent de la nostra. Es ressalten algunes idees:
Que l’educació no és sinó una dimensió més dels moviments socials
Que aposta per una pedagogia de la rebel·lia, tot el contrari de l’adaptació i
l’entrenament...
Que és una pedagogia que posa en qüestió les nostres pròpies idees
Que es fonamenta en el marxisme, capo a capacitat crítica i com a metodologia d’anàlisi
Que és una pedagogia de la dialèctica pràctica-teoria-pràctica
Que és una pedagogia clarament anticapitalista i internacionalista i feminista
Que estem un una vertadera guerra i les tasques que ens corresponen són les de resistir,
fer una mirada autocrítica, però sostenint l’esperança...
Que educació popular vol dir, en síntesi, construcció col·lectiva de coneixement.

Propera reunió
Ens posem dues feines per a la reunió del mes d’abril:
-

Acabar de preparar la setmana Freire (2-3 de maig): la taula rodona i l’opuscle.
Dialogar entorn del pacte contra la segregació escolar. En aquest sentit, la Marta
ens el passarà, juntament amb alguna notícia al respecte; i en Miquel convidarà
alguna de les persones que hi ha treballat des de Salt i que hi estan en contra
(com per exemple Èlia Llinàs).

PROPERA REUNIÓ:
dimecres, 24 d’abril, a les 18,30h
a l’Espai Paulo Freire de la Facultat d’Educació i Psicologia

