
 

Universitat de Girona 
Facultat d’Educació i Psicologia 
Plaça de Sant Domènc, 9, 17071 GIRONA 
Tel. 972 418027 
nuclipaulofreire@udg.edu 
www.udg.edu/nuclipaulofreire 

 

Acta 10/2018-19 
 
Nucli Paulo Freire (17 de juliol de 2019) 
 
Assistents: Pere Soler, Sebas Parra, Mon Marquès, Josep Anguera, Joan Colomer, Miquel 
Blanch, Marta Peracaula, Xavier Besalú i Juan González. 
 
Lloc: Sala el Teler de l’Ateneu Popular Coma Cros de Salt 
 
Ordre del dia: 

1. Estat dels temes pendents. 
2. Avaluació del curs 2018-2019. 
3. Idees per orientar el proper curs. 
4. Altres. 

 
 
1. Estat dels temes pendents 
Cal parlar amb en Jaume Rufí per veure com està l’allotjament dels materials de l’Espai Paulo 
Freire. Hi ha el problema que el servidor no permet allotjar coses que es consultin des de fora, i 
que cal anar a la Biblioteca. A la Biblioteca van dir que ho veien bé. Que el material físic no els 
interessa, però que al DUGI sí que els interessa el material digitalitzat i que serà accessible i 
enllaçable des de l’espai web del Nucli P. Freire. Serà la Biblioteca qui administri l’espai. S’està 
fent tot això i s’espera que estigui acabat en tornar de l’estiu. 
 
Tots els pagaments derivats de la publicació del 50è aniversari estan al dia. 
 
2. Avaluació del curs 2018/2019 
Es valora bé la col·laboració amb el Diari de Girona. Es dona continuïtat per al proper curs. 
 
La Beca Joaquim Franch amb què ens vam comprometre a supervisar porta una mica de retard. 
La web i el muntatge del documental estan en procés, i no estaran fins a finals d’agost. Tindrem 
un parell de setmanes aleshores per revisar-lo i comentar-lo.  
 
Es prega en Xavier Besalú que faci una anàlisi quantitativa/qualitativa de les sessions 
d’enguany. Només s’han suspès dues reunions i els cercles de lectura han estat profitosos, tant 
aquells que han comptat amb convidats com els interns. S’han fet 9 reunions (han fallat 2). 7,6 
assistents per reunió (convidats inclosos). 2 nous membres permanents. Novetat dels cercles de 
lectura amb convidat extern (racisme, feixisme, educació popular, segregació escolar). Articles 
d’aula (7). Aliança amb La Guerrilla Comunicacional pel que fa als documentals. Ordenació 
dels espais i dels materials. Compleció dels quaderns mancants. Participació al dejuni solidari. 
Promoció del llibre dels 50 anys de la Pedagogia de l’Oprimit. Acte del 2 de maig. Romanen 
llibres que encara es poden distribuir.  
 
3. Propostes pel proper curs 
En relació amb els cercles de lectura, es fa la proposta que parteixin de la invitació a algú que, a 
partir de la lectura (i no sent l’autor), provoqui el debat. En Mon diu que cal trobar un equilibri 
per no malbaratar allò que ens pot aportar el convidat. Caldrà ser més acurats amb la gestió del 
temps perquè els temes de gestió no es mengin el temps del debat. 
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En Miquel proposa que els cercles s’organitzin a partir del lideratge rotatori: que sigui algú en 
concret que proposi tema i lectura (si cal el convidat el podem cercar entre tots). Al setembre 
organitzarem els 4/5 cercles de lectura que cal presentar i assignar-ne els responsables.  
 
En Josep proposa fer un desplaçament a un altre Nucli P. Freire o a l’IPF. En Sebas diu que al 
Baix Montseny, i centralitzat a Sant Celoni, tenen un projecte d’ateneus amb la idea de fer un 
cercle de lectura en el sentit freireà (per generar coneixement col·lectiu). Potser una opció més 
de proximitat seria més interessant (que els centres de lectura siguin exteriors). En Miquel 
proposa també parlar amb els sindicats estudiantils o amb el Consell d’Estudiants. Es pren nota 
de la idea, i se li donarà forma al setembre. 
 
En Pere recorda que tenim pendent convidar el Pep Aparicio, que podria fer-se coincidir amb un 
cercle de lectura. Podem aprofitar per fer-ho coincidir amb la presentació (o no). 
 
En Sebas diu que el proper curs tindrem tres recursos educatius: el vídeo d’en Quim Franch 
(que s’ha d’explotar a la FEP, perquè es tingui coneixement de l’herència pedagògica d’aquesta 
figura), el llibre d’en Mon (Una veu de l’exili. Cartes del mestre Vilalta) que distribuirà 
directament la Guerrilla, i un documental d’en Juli Suárez sobre en Paco Bernal (recomana La 
Revolución de Paco pels qui no el coneixen). En Mon afegeix que el 2020 serà l’any Pallach, i 
des de la Fundació se’n farà una publicació commemorativa. Disposem, doncs, de quatre 
recursos pedagògics que poden explicar molt bé el contingut polític de l’educació i, per tant, un 
dels eixos centrals de Freire. La idea és que com que la FEP no dona lloc al discurs d’en Freire, 
aprofitar aquests quatre materials per introduir-lo (per mitjà de sengles sessions de presentació 
per a tota la comunitat). Es posa damunt de la taula l’escàs poder de convocatòria que tenim 
amb la comunitat FEP i ens arrisquem que la convocatòria no tingui èxit. En Sebas es proposa 
que ataquem la vessant més institucional, d’una banda; i d’una altra les organitzacions 
estudiantils. En Miquel proposa que al setembre fem una sessió amb l’alumnat (representants, 
sindicats, etc.), i compartir amb ells els neguits per veure com els engresquem amb la 
transmissió del llegat pedagògic de Freire. En Pere contrasta aquestes possibilitats amb el 
funcionament compactat i academicista de la universitat actual. En Sebas hi insisteix, ni que 
sigui per renunciar-hi definitivament si veiem que no hi ha cap possibilitat.  
 
En Xavier proposa que s’articuli a les iniciatives estudiantils, malgrat que impliqui el 
reconeixement dels crèdits.  
 
En Sebas proposa fer arribar exemplars del llibre sobre la Pedagogia de l’Oprimit a l’Àrea 
d’Educació de l’Ajuntament de Girona -Carme Sánchez- per als membres del Consell Escolar 
Municipal, biblioteques de Girona i centres de secundària i escoles d’adults. 
 
4. Altres 
 

 
PROPERA REUNIÓ: 

Dimecres, 25 de setembre, de les 18,30h a les 20,30h 
a l’Espai Paulo Freire de la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG 
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