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Acta 10/2017-18
Nucli Paulo Freire (23 de juliol de 2018)
Assistents: Sebas Parra, Josep Callís, Joan Colomer, Mon Marquès, Miquel Blanch, Josep
Anguera i Pere Soler
Lloc: Bar Restaurant Nupi de Salt

1. Acte de desgreuge als mestres denunciats injustament
La Facultat d'Educació i Psicologia i la Càtedra Ferrater Mora estan organitzant per l'1 d'octubre
d'aquest any un acte de desgreuge als mestres denunciats injustament i una reivindicació de la
política també a l'escola. Han demanat al Nucli Paulo Freire si voldria figurar com a part de
l'organització. De moment només tenim aquesta informació que ha arribat a través d’en Xavier.
Unànimement s’accedeix a la proposta a l’espera de saber quines implicacions té aquesta
organització.
2. Proposta de documental sobre l’obra de Joaquim Franch
En Sebas fa saber que La Guerrilla Comunicacional, LGC, està treballant en una proposta de
documental sobre l’obra de Quim Franch en motiu dels 30 anys de la seva mort l’any passat.
Demana la complicitat d’alguns membres del nucli i es proposen noms per a possibles
entrevistes: Roser Batllori, Jaume Trilla, Antoni Domènech, Alfons Martinell i Jordi Sargatal.
En Sebas pren nota.
3. Preparació de l’edició per part de LGC d’un nou llibre
En Mon explica que s’està treballant en la publicació d’un llibre a partir de la transcripció de
200 cartes del mestre Josep Vilalta. En aquests moments s’està fent la lectura i la revisió de les
cartes.
En Sebas aprofita la informació d’aquest llibre que està en preparació per fer obsequi als
assistents a la reunió del llibre que acaba de publicar LGC amb autoria de l’Habanera y
Vicentita i el títol Tengo algo que contarte. Correspondencia entre dos mujeres. S’informa que
la distribució del llibre es farà a través dels actes que organitza la mateixa Guerrilla i que el preu
serà de 5 €.
4. Acte a la Facultat
S’informa que en la presentació del documental “Leo a la vida” la degana de la Facultat
d’Educació i Psicologia va prendre el compromís de fer algun acte a la Facultat amb aquest
documental. Es debat l’oportunitat de donar-lo a conèixer a través d’un acte general (obertura
del curs a la FEP) o a través de sessions de classe amb un parell d’hores de durada (això
permetria el visionat i un treball posterior). Es comenta que caldrà fer un contacte amb la
degana i mirar si alguns dels professors que van assistir a la invitació del Nucli estan disposats a
deixar unes 2 hores per fer la visionat i treballar sobres els continguts.
Acordem que en Josep Anguera parlarà amb la degana i li farà recordatori. Que a principis de
curs ens posarem en contacte amb els professors que van venir a la reunió i els oferirem el
documental i la possibilitat d’ajudar-los en el que calgui.
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5. Revisió del curs 2017-2018 i previsió pel següent
Es comenta que s’han fet totes les reunions mensuals, menys una (la del gener). En total 10. El
nombre d’assistents ha tingut una mitjana de 5 persones. Cal tenir en compte que hi ha hagut
tres sessions amb persones convidades.
En Sebas manifesta que es nota un esgotament general, tant en els cercles de lectura com en les
accions i programa del propi NPF. Diu que hi ha una certa resistència a sortir de la FEP i que
no s’han generat iniciatives d’acció. Creu també que cal renovar el nucli amb dones i persones
més joves (ara la majoria són jubilats).
En Josep C. comenta que no sabem assumir l’acció. Creu també que en els cercles de lectura ens
diem el que ja sabem i que això fa que es perdi l’interès.
En Joan creu que hem d’assumir que som els que som... i que podem fer el que fem. Ara bé, està
d’acord a que hem d’atraure a gent nova perquè sinó això s’acabarà. En Josep C. afegeix que
hem de ser presents a més llocs (premsa, exterior, etc.)... En Josep A. proposa fer una llista per
captar gent. En Sebas creu que si la gent no ve és perquè no dona valor a les accions que fem (o
no fem). Manifesta que si no hi ha un canvi en l’orientació, plegarà a partir del setembre quan
estiguin tancades les feines pendents a l’Espai P. Freire. Creu que hem fracassat en l’objectiu de
difondre l’herència política i pedagògica de Paulo Freire. En Miquel creu que el balanç d’aquest
any és el mateix que el de l’any passat. Creu que els cercles de lectura entre nosaltres no acaben
de funcionar. Opina que potser s’haurien de fer de cara a fora.
En Mon proposa fer una nota de denúncia quinzenal dels temes d’actualitat més rellevants. En
Pere afegeix que cal ser realistes i que amb la gent que som, és difícil assumir un programa
gaire més intens. En tot cas, cal ser molt realistes i potser plantejar les trobades mensuals de
forma diferent. En Sebas proposa fer un monogràfic el setembre sobre accions que es podrien
portar a terme i que en cada cas hi hagi qui es comprometi a tirar-ho endavant.
Es comenta la possibilitat de sumar esforços amb la Guerrilla, l’Espai Antiracista, Girona Acull.
Acordem que el setembre farem una reunió per veure quines accions hi ha sobre la taula de cara
a donar sentit a la continuació del NPF. En funció del que hi hagi, es planificarà el curs.
6. Informacions diverses
En Mon informa que s’està gestant una exposició sobre l’exili als Països Catalans a través de la
Societat d’Història de l’Educació als Països Catalans. S’està mirant si el Born es pot afegir al
projecte.
Es comenta també que s’ha inaugurat a les Drassanes de Barcelona una exposició que està molt
bé del Mestre Antoni Banaiges: Desenterrant el mestre Antoni Benaiges # Desenterrando al
maestro Antoni Benaiges
En Miquel fa saber que el 7 de setembre assistirà a les Jornades que es fan a València amb el
títol “Educació permanent i pràctiques emancipadores” convocades per l’Institut Paulo Freire i
CCOO.
L’Assemblea anual de l’Institut Paulo Freire serà el 14 de desembre a Xàtiva
7. Torn obert de paraules
Acordem retrobar-nos el 19 de setembre de les 18,30h a les 20,30h a l’Espai Paulo Freire amb el
compromís que cada un portarà propostes concretes per realitzar durant el curs 2018-2019.
Tanquem la reunió formal a les 21,45h i comencem el sopar assaborint els “callos”, els cargols,
i tot el que va venir darrere... tot parlant del nostre país, de la situació a Nicaragua, de Cuba i
d’altres temes d’actualitat.
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PROPERA REUNIÓ:
Dimecres, 19 de setembre de 2018, de les 18,30h a les 20,30h
Espai Paulo Freire de la FEP

