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Acta 03/2018-19
Nucli Paulo Freire (19 de desembre de 2018)

Assistents: Xavier Besalú, Pere Soler, Sebas Parra, Mon Marquès, Joan Colomer,
Josep Anguera i Miquel Blanch
Lloc: Capella del Roser (Sant Domènec) i Espai Paulo Freire de la FEP

Dejuni solidari
Tal i com hem quedat per e-mail, ens hem trobat a les 6 de la tarda a la capella del
Roser, en solidaritat amb els companys que hi fan el dejuni en solidaritat amb la vaga
de fam dels presos polítics catalans.
A les 18 hores hi havia programada una xerrada del professor de la UdG i eurodiputat
Josep M. Terricabras sobre “Repressió espanyola, incomprensió europea?” En el seu
parlament, parla de les tres potes de la UE: el consell, la comissió i el parlament; i de la
feina que fan alguns diputats catalans per internacionalitzar el conflicte. Un cop acaba,
hi ha un torn de preguntes (4), que respon. L’acte acaba aproximadament a les 19,30.
En acabar, els membres del Nucli present decidim aprofitar l’estona que resta per
resoldre alguns dels afers que tenim entre mans i avançar...

Acords presos
En primer lloc, quedem que a la propera reunió del Nucli, al gener, convidarem la
sociòloga Judit Font, que havia participat fa uns anys en les reunions del Nucli, per
conversar amb ella i fer un Cercle de Lectura. En Pere hi parlarà per confirmar si pot i
vol venir i perquè ens proposi un text escrit per ella per dialogar. Si la resposta és
positiva, el mateix Pere ens ho farà saber i ens passarà el text que la Judit proposi... Si
la resposta és negativa, procurarem de trobar, al més ràpidament possible, una
alternativa viable.
Sobre la celebració de l’aniversari de la mort de Freire que cada any solem fer el mes de
maig, hem acordat que aquest curs també procurarem prendre alguna iniciativa, però
que no ens porti ni massa temps, ni massa discussió. En aquest sentit, hem acordat de
fer una petita publicació en commemoració dels 50 anys de la publicació de la
“Pedagogia de l’oprimit”. Pensem que podria ser una publicació d’unes 40-50 pàgines
que contingués la guia de lectura de “La pedagogia de l’oprimit”, publicada ja en un
llibre de l’Institut Paulo Freire. Es podria completar amb alguna cosa més (biografia
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breu, bibliografia, etc.), que ja acabarem de concretar. D’aquesta publicació se’n faria
una edició d’entre 600 i 1.000 exemplars, que es regalarien a professorat i estudiants
de la Facultat la primera setmana del més de maig de 2019. Mentrestant, en Sebas farà
una prospecció en una impremta del cost que podria tenir aquesta publicació i en Pere i
en Xavier parlaran amb la degana de la Facultat per si pot finançar o contribuir al seu
finançament. Segons que sigui la reva resposta, actuaríem en conseqüència.
A més, aprofitant la publicació, s’organitzaria una xerrada o una taula rodona entorn de
Freire i “La pedagogia de l’oprimit”, que acabarem de definir més endavant.
Sobre els articles del Suplement Aula del Diari de Girona: Fins ara s’han publicat els
d’en Josep Callís i d’en Sebas Parra. Ja s’ha entregat el de Josep Anguera, que es
publicarà el mes de gener. Per acabar d’ajustar les coses, després d’en Josep Anguera,
es van comprometre a escriure un article (per aquest ordre): Miquel Blanch, Mon
Marquès, Pere Soler, Juan González i Joan Colomer. La Nuri Turon ens reserva les
següents dates de publicació: 8 de gener, 12 de febrer, 19 de març, 30 d’abril i 4 de juny.
En Sebas informa que, al llarg del curs probablement ja estaran disponibles els
documentals de la Guerrilla Comunicacional sobre Quim Franch i sobre el mestre
Ferran Rahola i l’escola de Santa Eugènia. Pel que fa al primer, haurem de preveure de
fer-ne una presentació o un visionat quan estigui disponible. Ens confirma que el Nucli
com a tal constarà com un dels promotors. En relació a aquest tema, en Xavier informa
que el 22 de gener es presentarà a la Llibreria 22 la nova edició de “El lleure com a
projecte”, a les 19h. Està prevista la participació de Roser Batllori i Jaume Trilla, entre
altres.
Eleccions municipals: Com és sabut, el proper mes de maig es faran eleccions
municipals i estaria bé fer sentir la nostra veu en relació a temes socioeducatius.
Quedem que dedicarem una de les sessions del Nucli de l’any vinent a parlar del tema i
concretar quines línies programàtiques i quines propostes faríem com a Nucli als grups
polítics i pobles/ciutats que hi estiguin interessats. Sobre això, en Sebas ja ens avança
que la candidatura “Guanyem Girona” segur que estarà interessada a tenir una
conversa amb nosaltres sobre la qüestió...
En Pere informa que va assistir a un dels actes organitzats per l’ajuntament de Girona
sobre “ciutat educadora”. Diu que es va anomenar el Nucli com a adherit a la causa,
però a l’hora de la veritat semblaria que no era cert del tot (en fi...). Hi havia el rector de
la UdG convidat a l’acte i hi va fer acte de presència, però no li van donar la paraula. En
Mon informa que també va participar en una taula rodona i que els assistents eren una
vintena de persones.
Finalment, es fan dues donacions al fons del Nucli per part d’en Miquel i d’en Xavier:
“Nicaragua triunfa en la alfabetización” (Hugo Assmann, 1981) i “Pedagoxia do
oprimido” (en gallec, amb epíleg de Xavier Besalú).
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Hi havia altres temes proposats, que no s’han acabat d’abordar: la commemoració del
70è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans...
Acabem a les 20,30 i ens desitgem bones festes i molts ànims...

PROPERA REUNIÓ:
dimecres, 16 de gener, a les 19,30
a l’Espai Paulo Freire de la Facultat d’Educació i Psicologia

