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Acta 02/2017-18
Nucli Paulo Freire (dimecres 18 d’octubre de 2017)
Assistents: Pere Soler, Sebas Parra, Miquel Blanch, Joan Colomer, Màrius Villarubia (estudiant
de 3 curs de Pedagogia), Eliana Lacerda, brasilera estudiant de Dret, companya de la Débora,
Món Marquès que fa de secretari. Excusen la seva assistència: Xavier Besalú, Josep Callís.
Lloc: Espai Paulo Freire FEP
Hora: 2/4 de 7 de la tarda
Ordre del dia:
1. Salutació i presentació dels nou vinguts.
2. Compliment dels acords de la darrera reunió.
3. Noves propostes.
4. Precs i preguntes.
1 i 2. Salutació i presentació dels nou vinguts i compliment acords
Després de la darrera reunió en Pere Soler informa que hi ha una estudiant brasilera (Debora) de
Dret a la UdG que té interès de conèixer el nostre grup. Quedem que qui pugui l’esperarà el dia
de la propera reunió a les 6 de la tarda a l’Espai Paulo Freire per explicar-li qui som i què fem.
El dia de la reunió en Sebas i en Món l’esperen. A un quart de set va comparèixer la Eliana, una
companya d’estudis, també brasilera, de la Débora. L’excusa perquè no pot venir i ella es queda.
Li expliquem qui som i què fem, en poques paraules: difondre l’herència de Paulo Freire a
través de diferents activitats; els cercles de lectura, etc. A la conversa inicial s’hi van afegint els
companys que venen a la reunió. Li expliquem que a casa nostra el Nucli no tracta tant els temes
d’alfabetització sinó que tenim un repte més difícil, el de conscientitzar, denunciar, compartir i
debatre entorn del pensament de Freire. L’Eliana ens explica la sorpresa de l’existència d’un
grup Freire a la UdG.
A més de l'Eliana ve a la trobada en Marius, estudiant de 3r. de pedagogia. Explica que ve
mogut per l’interès d’aprofundir el pensament de Freire ja que als estudis n’hi han parlat però de
manera superficial.

3. Noves propostes.
En Sebas informa de les propostes que havia enviat sobre Cineforum sobre el documental a la
vida i Audicions-debat sobre la Simfonia de l'alfabetització. Com que els assistents ja teníem la
documentació explicant de què es tractava es veu bé la iniciativa i es parla de les gestions que
cal fer per demanar les ajudes econòmiques pertinents a través dels canals de la UdG. S’adjunta
la proposta definitiva. En Pere Soler farà les gestions pertinents.
En Sebas informa que aniran a Cuba del 6 al 18 de desembre a presentar el documental.
Per altra part informa que la cubana Regla Diaz serà a Girona coincidint amb la propera reunió
del Nucli. Es considera oportú de convidar-la a la reunió. Regla Díaz es Licenciada en
Relaciones Internacionales. Ha sido Embajadora. Actualmente, es profesora asistente del
Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI), de donde es Vicerector Gerardo
Hernández Nordelo, uno de los Cinco Héroes cubanos.
* En Pere Soler informa que pel que fa al tema de saber el professorat que parla de Freire als
diferents estudis de la Facultat ho han mirat amb en Xavier Besalú. Tenen constància que hi ha
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7 professors que d’una manera o altra en parlen i, pel que coneixen, ho fan de manera desigual.
Són dels estudis de Magisteri, Pedagogia, Educació Social i Treball Social: Joan Canimas,
Xavier Besalú, Jordi Feu, Rosa M Terradellas, Patrícia Melgar, Glòria Muñoz i Pere Soler.
Es proposa convidar-los a visitar l’Espai Freire per ensenyar-los el material i documentació que
hi ha per si els pots interessar i convidar-los a participar a les activitats del Nucli. També es
proposa regalar-los un exemplar del llibre que ha editat l’Escola d’Adults amb motiu del seu
40è. aniversari CFA Girona escola d'Adults. 40 anys d'educació pública, popular i permanent
1976/2016 amb el convenciments que els continguts poden ajudar-los a conèixer millor Freire.
En Món parlarà amb en Carles Serra per demanar-li 20 exemplars del centenar que té el
Rectorat, segons informa en Miquel Blanch, per poder regalar des del Nucli a persones
interessades.
També es proposa fer un guió amb algunes iniciatives-activitats practiques per oferir a aquests
professors sobre Freire que els permetin fer un pas en contacte amb la realitat. En Miquel, en
Sebas i en Joan Colomer ho prepararan. S’adjunta una primera proposta d’activitats. En Pere
parlarà amb aquest professorat per veure si es poden reunir plegats o caldrà fer la trobada a
nivell més reduït en funció del seu horari (i del seu interès).
* En Miquel Blanc informa que ha connectat amb 5 persones per participar en el Nucli. Sembla
que n’hi ha 3 interessades en venir, si poden solucionar el tema de l’horari de les reunions.
També informa que ja han donat 100 exemplars del llibre publicat amb motiu dels 40 anys de
l'escola d'Adults al rectorat de la UdG. En demanarem 20 a en Carles Serra per tenir-los a mà
per donar als professors que parlen de Freire a la classe i a d'altres interessats.
A més, informa que ja ha fet l'article que li havia demanat en Pep Aparicio per la revista. En
Sebas suggereix la possibilitat de fer una recensió del llibre de l’Escola d’Adults per la revista;
la proposta queda sense concretar.
* En Mon explica els textos que han preparat amb en Xavier Besalú pels cercles de lectura
d’aquest curs. Es tracta de capítols dels llibres "Educació i democràcia. Paulo Freire, moviments
socials i reforma educativa", "Reiventando Paulo Freire: una pedagogia del amor" i "Narrando
Paulo Freire por una pedagogía del dialogo" de Paolo Vittoria. Després d’un intercanvi
d'opinions es trien quatre capítols d'aquest darrer llibre.
Cap. II El miedo a la libertad
Cap. III Educación y cambio
Cap. IV Concientización y praxis
Cap. V Dialogo
En Sebas demanarà el pdf amb el text, l’enviarà a en Món que el farà arribar a tots els membres
del Nucli. S’acorda dedicar la primera hora de la propera reunió al cercle de lectura. El text per
llegir i comentar és el Cap. II El miedo a la libertad.
La segona hora es dedicarà a parlar amb la companya cubana en el ben entès que acabada la
reunió els que vulguin poden anar a sopar amb ella per continuar la conversa. En Sebas buscarà
el llloc per sopar.
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4. Precs i preguntes.
En Sebas planteja si el Nucli ha de dir alguna paraula pública davant l'atac que l'escola pública
està patint per part del PP i altres. S'inicia un canvi d'impressions que va més enllà del tema i
que abraça la situació política del país, l'actuació de l'estudiantat i professorat universitari, la
rapidesa dels esdeveniments que fan que notes de denuncia quedin obsoletes gairebé
immediatament per altres decisions més urgents, etc. No es pren cap acord.
No havent-hi altres assumptes, s’aixeca la sessió a 2/4 de nou.
*********

PROPERA REUNIÓ:
dimecres 15 de noviembre de 2017, de 2/4 de 7 a 2/4 de 9 a l’Espai Paulo Freire.

