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Acta 05/2018-19
Nucli Paulo Freire (dimecres 20 de febrer de 2019)
Assistents: Xavier Besalú; Miquel Blanch, Josep Callís, Joan Colomer, Mon Marquès i
Sebas Parra.
Lloc: Espai Paulo Freire FEP
Hora: 2/4 de 7 de la tarda

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Propostes al Premi Mestres 68
Opuscle Pedagogia de l’oprimit
Aportacions a la proposta de “Guanyem Girona”
Escrits a Aula (Diari de Girona)
Cercle de lectura
Quaderns d’Educació contínua
7. Precs i preguntes

1. Propostes al premi M68
Considerant que en la reunió de gener es varen aprovar les propostes que va presentar
en Sebas per el Premi Mestres 68, cal acabar de formalitzar-lo lliurant les justificacions
que es demana en les bases.
A tal efecte s’acorda:
 Modificar l’ordre de la proposta presentada al Premi Nacional o internacional
de manera que en primer lloc figuri el col·lectiu o institució i en segon terme la
persona; així seria: Al Centre de Formació de Persones Adultes Francesc Bosch
i Morata de Xàtiva i a Pep Aparicio Guadas, .



Per a la Menció Honorífica a Títol Pòstum a Jaume Botey i Vallès, es creu que
l’article que va fer arribar en Sebas sobre la conferència autobiogràfica que va

fer en el seu dia el mateix Jaume pot ser la base de justificació.


Presentar també al Premi per a una Menció Honorífica a Rafa Juncadella
considerant que les propostes tenen cinc anys de vigència.



L’elaboració dels escrits justificatius els farà en Joan Colomer amb l’ajut, si cal,
d’en Sebas.

2. Opuscle Pedagogia de l’oprimit
S’acorda:
 Considerant que la qüestió econòmica per a l’edició està solucionada es
considera pertinent editar-ne 1200 dels quals uns 200 es lliurin a l’Institut Paulo
Freire i que la resta siguin distribuïts gratuïtament, atenent de manera especial
el context de la Facultat.
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 La introducció serà l’escrit que es va fer per Aula signat com a Nucli Freire. Si
algú hi vol incorporar algun punt o reflexió més podrà fer-ho si bé de manera
urgent.
 L’article de la M. Dolores Jurado “La lectura i l’escriptura del món de Paulo
Freire” necessitarà d’una revisió lèxica.
 L’article epíleg d’en Xavier Besalú a “Pedagoxia do oprimido” es recuperarà
en català.
 En Xavier farà el recull i actualització bibliogràfica.
 En Sebas tindrà cura de la coordinació per a fer-ne l’edició.
 La presentació es preveu pel maig com a activitat central de la “Setmana
Freire” convidant a la degana.

3. Aportacions a la proposta de “Guanyem Girona”
A la demanda feta des de Guanyem Girona per plantejar unes opcions de política
municipal en l’àmbit educatiu i tenint en compte que l’apartat d’educació d’adults
ja es va treballar en sessions de Guanyem Girona, a aquest bloc, en conseqüència,
no s’hi aporten criteris.
Com a elements cabdals d’anàlisi s’està d’acord amb les reflexions aportades per
en Món, en Pere i en Sebas a les quals cal afegir-hi, fruit del debat d’avui:
 En Josep posa especial èmfasi en el fet que cal potenciar la gestió
democràtica de les estructures administratives. A tal efecte a part de potenciar
la seva funció de consultives han de reconvertir-se en decisòries. Cal aconseguir
que totes les parts implicades se sentin subjectes actius de les decisions que es
pretén.
 En Miquel aporta el criteri que es fa necessari potenciar els Consells de Barri,
els quals han de ser la base per generar el Consell Municipal.
 En Món aposta per un replanteig profund del Consell Municipal, avui,
totalment ineficaç i en el sentit del que ha de ser una Ciutat Educadora.
 En Joan remarca la necessitat que a part de tenir una proposta programàtica
resulta imprescindible que qui assumeix la responsabilitat de la regidoria ha de
ser una persona implicada en el món educatiu.
 Es debat, també, la importància de transformar entorns educatius existents
en projectes de formació laboral a exemple de Cuba, Brasil, ... que ja des de
ben petits s’incideix en descobrir i aprofundir en dominis de professions com a
estratègies per solucionar reptes socials en entorns socialment desafavorits. Es
citen les Escoles Taller (Miquel), experiències fetes a Saragossa (Xavier). Es creu
necessari que Girona a d’oferir una carta extensa de les especialitats de la FP
que cobreixi la demanda actual
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4. Escrits a Aula (Diari de Girona)
Tal com es va planificar mensualment van apareixen els escrits que es fan per Aula.
El corresponent al mes de març el fa en Pere i el d’abril en Miquel que donada la
convocatòria d’eleccions inclourà aspectes relacionats amb el dret a vot.

5. Cercle de lectura
Es va una síntesi valorativa positiva del que va ser el cercle de lectura amb la Judit. Es
planteja que no cal que tots els cercles siguin amb persones externes. Per el proper es
proposa l’article de Claudia Koral “La educación popular en clave de debate” .

6. Quaderns d’educació contínua
En relació a la presentació a Girona dels Quaderns d’educació contínua s’acorda:
 Que en Xavier es reuneixi amb la Rosa M. Falgàs i explori quines són les seves
intencions.
 Cas que s’atorgui a en Pep Aparicio el Premi Mestres 68 es podria pensar en fer
una presentació aprofitant la seva estada a Girona (el dia abans o el dia
després).
 Si no fos el cas o no es veiés convenient, que ella mateixa i la seva associació
organitzi la presentació quan li sembli.

7. Precs i preguntes
No presentant-se altres qüestions ni havent-t’hi altres assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió a 2/4 de nou

PROPERA REUNIÓ:
dimecres 20 de març de 2019, de

⁄

de 7 a

⁄

de 9 a l’Espai Paulo Freire

