
 

Universitat de Girona 
Facultat d’Educació i Psicologia 
Plaça de Sant Domènec, 9, 17004 GIRONA 
Tel. 972 418027 
nuclipaulofreire@udg.edu 
www.udg.edu/nuclipaulofreire 

 

Acta 07/2019-20  

Nucli Paulo Freire (17 de juny de 2020) 

Assistents: Sebas Parra, Pere Soler, Mon Marquès, Joan Colomer i Xavier Besalú. 

Lloc: Bar del Parc de Migdia de Girona 

 

Després d’un parèntesi de quatre mesos –la darrera reunió del Nucli la vam fer el mes 

de febrer passat- per fi ens hem pogut tornar a trobar. La Facultat segueix tancada i per 

aquest motiu hem fet la reunió en aquest espai. 

 

Propera reunió 

Hem decidit que, com cada any, farem la darrera reunió del curs fora de la Facultat i la 

farem berenant/sopant. Serà el dimecres 15 de juliol a les 19 hores en un bar de Salt, 

que ens proposarà en Sebas. Com sempre, farem balanç d’aquest curs tan estrany i 

mirarem d’encarar el curs vinent. 

 

Número 29bis de la revista rizoma freireano sobre el procés 

En aquests moments ja tenim a punt –revisats i traduïts- els articles de Tamara 

Carrasco, Alba artés i Júlia Berrido, David Fernández, Josep Maria Terricabras, Bodil 

Valero i Benet Salellas. 

Pel que fa al documental, hem decidir posar-hi l’entrevista que La Guerrilla 

Comunicacional va fer a Xavier Díez, http://laentrevistadelmes.com/2018/09, on fa un 

repàs molt complet i entenedor del que ha estat i del que ha suposat el procés i 

referèndum de l’1 d’octubre de 2017. [si la voleu baixar la trobareu en vimeo: 

https://vimeo.com/289322959 ] 

Pel que fa a la introducció, en Pere explica que fa dies va escriure a l’adreça oficial 

d’Òmnium Cultural demanant aquesta introducció a en Jordi Cuixart. A dia d’avui no 

ha tingut cap resposta. A la vista del fet, acordem que en Sebas parlarà amb en Benet 

Salellas (que és un dels seus advocats) per demanar-li si pot fer una gestió al respecte i 

aclarir si en Jordi està en condicions de fer aquesta introducció. En  tot cas, si en Benet 

li proporciona una adreça electrònica directa, en Pere li faria arribar la proposta i tots 

els articles que componen la revista... Cas que aquesta gestió resulti infructuosa en un 

termini breu, es proposa d’encomanar aquesta introducció a la Dolors Bassa, que cada 

dia és unes hores a Torroella de Montgrí. Si aquest és el cas, tant en Sebas com en Mon 

es proposen per anar-la a veure en persona i fer-li l’encàrrec. La traducció al castellà de 
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la introducció es va comprometre a fer-la en Josep Callís. La traducció a l’anglès es faria 

a través de La Guerrilla Comunicacional. 

Amb això ja quasi estaria tot. Faltaria només demanar els crèdits (com volen ser 

presentats) als diversos autors dels articles, si encara no ho han dit. 

Acordem també de mirar de tenir-ho tot a punt abans de la propera reunió del Nucli (el 

15 de juliol) i, si és així, de fer-ho arribar tot plegat a en Pep Aparicio per a la seva edició 

i publicació. 

En termes generals, creiem que ha quedat una publicació molt completa i interessant, 

sobretot per a les persones de fora de Catalunya. 

 

Altres 

Sembla que hi ha satisfacció per la publicació dels articles al Suplement Aula del Diari 

de Girona. Sembla també que, per part de la Pili Turón, és possible de continuar 

aquesta col·laboració el curs vinent. En tot cas, en podem parlar a la reunió de juliol i, si 

és el cas, fer ja la proposta de calendari per al curs vinent. 

Es comenta que aquesta setmana hi va haver l’assemblea anual de l’Institut Paulo 

Freire a Xàtiva. Malgrat la possibilitat de participar-hi online, per diversos motius, cap 

de nosaltres hi ha participat. Esperarem a rebre l’acta de la reunió per saber com estan 

les coses i per mantenir viu el vincle amb l’Institut, que ha fet i fa –considerem- una 

feina estraordinària des de fa molts anys i que, de cap manera, voldríem perdre. 

En aquest sentit, en Sebas ens fa saber que ell mateix i en Juli participaran a l’Escola 

d’Estiu que organitza l’Institut, on presentaran el documental sobre Quim Franch. Serà 

una boca ocasió per estrènyer els vincles... 

En Pere explica que, per fi, abans de la pandèmia, vam poder fer net de tots els llibres 

que teníem guardats en caixes i armaris. Es van posar a disposició dels estudiants que 

van anar agafant els que els van interessar. 

En Sebas ens informa de la proposta de fer renéixer la Xarxa pels Drets Socials. Explica 

que va néixer per una necessitat i que, quan va deixar de ser necessària, senzillament es 

va apagar. Sembla que aquest renaixement seria una mica postís... 

I, per avui, ho deixem aquí. De fet, el  més important ha estat poder retrobar-nos i 

compartir vivències, inquietuds i projectes. El juliol hi tornarem! 
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PROPERA REUNIÓ: 

dimecres, 15 de juliol, a les 19,00 hores 

en un bar de Salt (pendent de confirmació) on també berenarem 

 

 

mailto:nuclipaulofreire@udg.edu
http://www.udg.edu/nuclipaulofreire

