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Acta 07/2018-19
Nucli Paulo Freire (24 d’abril de 2019)

Assistents: Xavier Besalú, Pere Soler, Mon Marquès, Marta Peracaula, Joan Colomer i
Miquel Blanch. A les 7 s’hi van afegir Montse Palau i Èlia Llinàs.
Lloc: Espai Paulo Freire de la FEP

Informacions
Premi Mestres 68: Finalment l’Escola d’Adults de Xàtiva i Pep Aparicio no han estat
seleccionats pel jurat per rebre el Premi.
Presentació dels Quaderns d’Educació Contínua: Després de parlar en Pep
Aparicio i en Xavier Besalú, a Barcelona, es va decidir aturar-ho tot. De moment, no hi
ha data prevista per a la presentació a Girona que, en tot cas, es farà d’acord i amb el
Nucli Paulo Freire.
Revista rizoma freireano: és una revista on line que edita l’Institut Paulo Freire
d’Espanya. El darrer número l’han coordinat en Pere Soler i en Daniel García Goncet i
el tema monogràfic és “la joventut”. Es proposa que en Pere faci arribar l’enllaç a tots
els membres del Nucli.
Articles Diari de Girona: en Miquel ja ha enviat el seu article, que sortirà, si no hi
ha res de nou, la setmana vinent. L’article següent, segons consta en les actes del Nucli,
l’hauria d’escriure en Juan González. Sembla que seria el darrer del curs (si hi hagués
temps per a un altre, la persona que l’escriuria seria en Joan Colomer). Es proposa que
en Josep Callís negociï amb la Nuri Turon la possibilitat de seguir col·laborant amb el
Suplement Aula el curs vinent.
Revistes de la biblioteca: en Xavier ha fet la feina de revisar quins números hi ha i
quins falten a la biblioteca de Barri Vell de les revistes Diálogos i Quaderns d’Educació
Contínua (ho ha fet, però, en posterioritat a la reunió del Nucli). Els resultats són els
següents:
Revista Diálogos: hi ha tots els números des de l’1 (1995) al 83-84 (2015), que no
desconeix si és el darrer que es va publicar. Hi falten els números 63 i 64 que
corresponen a l’any 2010.
Revista Quaderns d’Educació Contínua: hi ha els números des de l’1 (de 1999) al 29 (de
2013) i el número 36 (de 2017). Això vol dir que falten els números: 30, 31, 32, 33, 34,
35, 37, 38 i 39-40. En desconeixem el motiu.
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Dret a vot: en Miquel informa que la Campanya per reivindicar el dret a vot de les
persones estrangeres va endavant. En principi, s’ha programat una manifestació pel dia
18 de maig, que partiria de Salt i de Santa Eugènia i que acabaria al Parc Central. Quan
hi hagi més informació, ja es farà arribar.
Actes: s’informa que el dijous 25 d’abril en Xavier presentarà el llibre d’Enric Prats
“L’escola importa” a la Llibreria Geli. També s’informa de la conferència de Henry A.
Giroux a la Mercè, el dijous de la setmana vinent a les 7 de la tarda. Es fa una crida als
membres del Nucli que s’hi apuntin (cal fer-ho electrònicament com si es comprés una
entrada).
Llibres GRAMC: En Xavier informa que abans de festes en Delfí Nierga va traslladar
a la Facultat els llibres del GRAMC que tenia al seu garatge. Prèviament, membres de la
PAH de Blanes se’n van endur alguns exemplars. Les membres de Salt Educa més
endavant també en vindran a buscar alguns exemplars. En Xavier creu que alguns
manuals es podrien fer arribar a les Escoles d’Adults... El propòsit és d’anar donant
sortida als llibres (per cert, gent de Xàtiva: si en voleu de llibres del GRAMC, només
heu de fer que dir-ho!).

Acte del dia 2 de maig
Ja ho tenim tot a punt per a l’acte del dia 2 de maig. En Pere ha fet un magnífic cartell
on es publicita que a les 10 hi haurà la presentació del llibre “Pedagogia de l’oprimit.
Paulo Freire 50 aniversari”, a càrrec de Sebas Parra i Mon Marquès; i la presentació del
web del Nucli, a càrrec de Joan Colomer, Sebas Parra i Pere Soler.
Pel que fa a la presentació, s’acorda de demanar a la degana de la Facultat, Montse Vilà,
si vol fer l’obertura de l’acte (se n’ocuparà en Xavier). Es diu també que es dediqui la
major part del temps disponible (una hora en principi) a la presentació del llibre. En
relació a la recepció del llibre en qüestió, sembla que en Pep Caballé fa el seguiment de
la impremta Pagès. Quan estigui disponible i els llibres arribin a la Facultat, caldria
avisar en Xavier per recepcionar-los i tenir-los a punt per al dijous. S’acorda que se’n
reservaran uns quants pel Nucli i uns quants més per a la Facultat, a part dels que s’han
de fer arribar a Xàtiva. Tal i com s’havia acordat, s’obsequiarà amb un exemplar del
llibre a tots els assistents a l’acte.
En relació als assistents, comptem amb la conformitat d’un nombre indeterminat de
participants de l’Escola d’Adults de Girona (als que, en algun moment de l’acte, es
donarà la paraula) i amb els estudiants de Pedagogia de segon curs (gràcies a la
disponibilitat de la professora Carmen Vázquez) i de quart curs (gràcies al professor
Joan Canimas). L’acte s’ha publicitat també per part dels serveis de la Facultat...
Finalment, no s’ha estat a temps de poder deixar instal·lats de forma definitiva els
diversos materials del web (en Sebas ha estat fora i en Pere ho serà els propers dies). La
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presentació es farà a partir de la situació actual i, més endavant, ja s’allotjaran on més
convingui.

Diàleg entorn de la segregació escolar i el Pacte contra la segregació
escolar, amb la participació de Montse Palau i Èlia Llinàs, de SALT EDUCA
Donem la benvinguda a les nostres convidades, que comencen explicant que vénen en
representació de Salt Educa, una plataforma ciutadana constituïda fa 4 anys per lluitar
precisament contra la segregació escolar, tot i que es van adonar des del primer
moment que aquest era un concepte potser massa dur i contundent per aplegar el
màxim de gent. Participen en la plataforma gent de l’Espai Antiracista, la Coordinadora
d’APAs de Salt i persones a títol individual.
Des d’aleshores han fet molta feina. Pel seu compte van recollir dades dels diversos
centres de Salt per demostrar la greu situació de segregació que s’hi donava, però el seu
objectiu era aconseguir que es fes un diagnòstic de la situació i així es va fer a través
d’un encàrrec que l’ajuntament va fer a una consultora privada. Elles estan contentes
amb el diagnòstic que es va fer, que ha mostrat amb claredat la situació i es va fer amb
participació de totes les parts, i ara estan en la fase d’aplicació de les mesures que
derivaven del diagnòstic i això ja sembla més complicat...
Pel que fa al Pacte signat al Parlament de Catalunya, elles l’han signat, tot i mostrar-s’hi
crítiques. El motiu principal de la seva signatura és que això els garanteix de poder
participar en la comissió de seguiment del Pacte (de fet, ja hi ha una convocatòria per a
primers de maig). Comparteixen, en part, les crítiques fetes al Pacte per part de la
FAPAC, de la CUP, d’USTEC i d’altres entitats, en el sentit que més que corregir la
qüestió pública/privada concertada el Pacte és consolidar la situació actual. Igualment,
es considera que calen recursos addicionals per poder encarar seriosament el combat
contra la segregació escolar.
Com ja és habitual, després de la intervenció de les nostres convidades es va obrir un
debat entre tots els assistents. La visió general és que el Pacte queda molt curt, que no
fa altra cosa que oficialitzar algunes pràctiques que ja s’estan duent a terme en alguns
municipis. Però que les causes profundes d’aquesta segregació (la segregació
urbanística, l’existència d’una triple xarxa escolar, la divisió de classes en la societat
catalana...) no s’aborden en aquest pacte, que sí incideix en la política educativa
(sobretot en els processos de preinscripció i matrícula).
Acabem a les 20,30 tot convidant a la Montse i a l’Èlia a assistir a les reunions del
Nucli, que sempre hi seran benvingudes.
NO hem acordat res pel que fa al contingut de la propera reunió del Nucli. Si de cas, en
aquest ínterim, es poden fer propostes al respecte...
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PROPERA REUNIÓ:
dimecres, 15 de maig, a les 18,30
a l’Espai Paulo Freire de la Facultat d’Educació i Psicologia

