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Acta 08/2018-19  

Nucli Paulo Freire (15 de maig de 2019) 

 

Assistents: Xavier Besalú, Pere Soler, Marta Peracaula, Sebas Parra, Juan González i 

Miquel Blanch. 

Lloc: Espai Paulo Freire de la FEP 

 

Primera part: 

Abans de la reunió pròpiament dita, dediquem un espai a la conversa sobre diversos temes 

que plantegen els assistents: 

- Un article d’en Sebas sobre el fet repetit que un nombre molt significatiu de ciutadans 
d’origen estranger no puguin votar a les properes eleccions municipals. Fa avinent que 
fa 20 anys ja va escriure un article en aquest sentit i es pregunta quina democràcia és 
aquesta... 

- Un informe de la Xarxa Vives sobre la Universitat on s’afirma de manera confusa, entre 
altres coses, que un 55% dels estudiants universitaris pertanyen a les classes altes, 
quan més aviat es refereixen al capital educatiu de les famílies. Se sorprèn que, en una 
notícia de TV3 s’afirmi que actualment la docència és un seguit de “classes magistrals”, 
quan ell considera que d’aquest tipus de classes n’hi ha ben poques... Podeu llegir 
sobre el tema en aquest article: http://diarieducacio.cat/la-universitat-constata-que-
tambe-ella-segrega-per-classe-social-i-genere/ 

- En Pere explica un cas en primera persona d’un estudiant de màster que ha suspès, tot 
i haver estat advertit que els seus treballs eren incomprensibles. Ens preguntem tots 
plegats si, especialment a la Facultat d’Educació, ja hem renunciat a una mínima 
exigència... 

- Es demana si actualment encara es fan a la Facultat reunions de professorat (estil 
claustres de professorat), independentment de consells d’estudis i juntes de facultat. 
Es respon que, des de que hi ha hagut canvis a la coordinació de Mestres s’han reprès 
aquest tipus de reunions i que a Pedagogia també se’n fan, tot i que amb una 
assistència de professorat relativa... 

 

Segona part: 

Valoració de la Jornada del 2 de maig a la Facultat: 

Hi van assistir unes 50 persones, majoritàriament de fora de la Facultat (Escola d’adults de 

Girona i altres amics del Nucli). Poca assistència de professorat de la Facultat i alguns 

estudiants de 4t de Pedagogia, acompanyats d’en Joan Canimas. Es comenta el cas dels 
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estudiants de 2n de Pedagogia que, tot i que la professora els havia convidat a venir-hi, ells s’hi 

van oposar. 

En Mon va fer la presentació de l’acte i del Nucli; el Sebas va resseguir el contingut del llibre 

que presentàvem; i en Pere va presentar la web. Es va obrir un debat interessant entre els 

assistents i, en termes generals, es considera que l’acte va complir els objectius previstos. 

Els llibres s’han anat repartint (Facultat, Xàtiva, assistents, etc.). S’insisteix que cal anar donant 

sortida als llibres a gent que hi pugui estar interessada, vetllant únicament perquè en quedin 

un parell de caixes a l’Espai. En aquest sentit, s’acorda que se’n faran arribar a l’Escola d’adults, 

a l’Ateneu Eugenienc i Salvadora Catà i a altres espais d’aquest perfil... 

En relació al pagament del llibre, la Facultat ja ha fet efectius els 900 euros i l’Institut Paulo 

Freire n’ha pagat 455,12. Com que el compromís que havien adquirit era el de pagar-ne 300, 

acordem que en Pere els farà uns transferència de 155,12 euros al més aviat possible del fons 

que disposem. Igualment s’acorda fer un obsequi a en Pep Caballé que sempre ens ha fet les 

feines sense cobrar (most i formatge). Ho gestionaran entre en Sebas i en Pere. 

 

Articles Diari de Girona: 

El proper article correspon escriure’l a Juan González. Se l’urgeix a fer-ho perquè ha de sortir 

publicat ja. No està clar que encara en puguem publicar un altre: si fos el cas, correspondria 

escriure’l a Joan Colomer. 

Per altra banda, s’acorda que en Miquel demanarà a la Pili Turon, del Diari de Girona, si ens 

pot passar els articles tal i com han aparegut al Diari. Quan els tinguem, es penjaran a la nostra 

pàgina web. Són 6 els articles que s’hi han publicat. 

 

Presentació dels Quaderns d’Educació Contínua en el seu 20è aniversari: 

Acordem que la presentació es farà al llarg del darrer trimestre de l’any. Tot i que hi ha temps 

per acabar-ho d’organitzar, semblen clares algunes idees: 

- Procurar la presència de Pep Aparicio. 
- Passar l’entrevista del mes que li ha fet la Guerrilla Comunicacional i, posteriorment 

obrir un debat al respecte. 
- Presentar la pàgina web del Nucli ja amb tot el material ordenat i accessible. 
- Presentar el llibre sobre els 40 anys d’educació d’adults a les comarques de Girona 

d’Irene Garcia i Sebas Parra, que ara mateix s’està confegint. En Sebas informa que 
compten tenir la feina enllestida abans de Nadal. 
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Beca Joaquim Franch: 

El documental es va fent: pràcticament hi ha ja totes les entrevistes fetes. 

A més, es prepara una pàgina web amb totes les entrevistes del mes publicades per la Guerrilla 

Comunicacional perquè puguin ser utilitzades per instituts, escoles d’adults i tothom que ho 

vulgui fer. S’acompanyarà d’un tutorial a càrrec d’en Juli sobre els passos a fer per realitzar una 

bona entrevista. 

En Sebas ens farà arribar un enllaç per tal que puguem valorar la feina feta i  fer-los arribar els 

suggeriments que facin al cas. 

 

Les revistes que falten a la Biblioteca: 

A l’acta de la reunió del mes d’abril es relacionaven les revistes Diálogos que s’havien trobat a 

faltar a l’hemeroteca de la UdG. En Sebas es posarà en contacte amb l’Àngel Marzo per tal de 

completar la col·lecció. 

Pel que fa als Quaderns que no són a la biblioteca, en Xavier es posarà en contacte amb en Pep 

Aparicio per veure si ell disposa dels exemplars que manquen i així poder també completar-ne 

la col·lecció. A més, caldria esbrinar què falla en el circuit de recepció de la revista... 

 

Manifestació antiracista: 

En Miquel informa que la manifestació ha agafat una certa volada i tothom ha rebut 

informació que es farà aquest proper dissabte. 

*Dissabte 18/05, MANIFESTACIÓ "En democràcia vot per tothom. Per la igualtat 

de drets polítics, socials i laborals" , que sortirà a les 17.30h de la plaça Llibertat 

de Salt, passarà a les 18h per la plaça del Barco i acabarà a l'Ateneu Popular 

Salvadora Catà. Tot seguit allà mateix hi haurà una jornada de solidaritat amb 

Palestina i de rebuig al Festival d'Eurovisió que s'estarà celebrant a Tel Aviv: 

#BoycottEurovision2019, organitzada per diversos col·lectius. 

 

 

Conferència d’Henry Giroux a Girona: 

Es comenta per part dels que hi van assistir la conferència que va fer Giroux a la Mercè. Hi va 

haver una nombrosa assistència. El seu discurs va ser políticament radical i probablement va 
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ser rebut de manera diferent pels qui no havien sentit a parlar de pedagogia crítica i pels que 

ja estan una mica ficats en aquest món. Algunes preguntes (les d’en Xavier i en Miquel, per 

exemple) sembla que no van acabar de ser ben enteses pel conferenciant. 

 

Cristina Mas: 

En Juan comenta que la Cristina Mas, que va posar en marxa una escola infantil a Estelí 

(Nicaragua) s’ha posat en contacte amb la Facultat per poder donar a conèixer el seu bagatge. 

Ho parlen amb en Sebas que coneix l’experiència. En Juan diu que l’adreçarà a la Fundació de 

la Universitat. 

 

Properes reunions: 

Per a la reunió del mes de juny s’acorda que dialogarem entorn de l’entrevista que la Guerrilla 

Comunicacional ha fet a Pep Aparicio sobre Paulo Freire i la seva recepció per part dels 

ensenyants. Això vol dir que els assistents a la reunió l’haurem visionat abans. Aquí: 

http://laentrevistadelmes.com/2019/05 

 

Per altra banda, a la reunió del mes de juny acordarem data i lloc per a la reunió-berenar del 

mes de juliol. En tot cas, convé que pensem ja algunes propostes (especialment en Sebas). 

 

 

 

PROPERA REUNIÓ: 

dimecres, 19 de juny, a les 18,30 

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