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Acta 04/2016-17  

Nucli Paulo Freire (14 de desembre de 2016) 

 

Assistents: Xavier Besalú,  Sebas Parra, Pere Soler, Mon Marquès, Miquel Blanch i 

Joan Colomer 

Lloc: Espai Paulo Freire de la FEP 

 

Temes a tractar: 

1. Seguiment dels acords de la reunió de novembre 

2. Participació de Sebas Parra a la Càtedra Calassanç de la U.P. de Salamanca 

3. Cercle de Lectura: l’analfabetisme polític 

4. Altres temes 

 

Seguiment dels acords de la reunió de novembre 

Debats sobre Migracions i Fronteres: encara no tenim el programa. Tan bon punt el 
tinguem disponible ens hi posarem. 
 
Treballs de grau: en Mon ja ha contactat amb en Maxi que hi està disposat. Per altra 
banda, una estudiant de Pedagogia farà el seu TFG sobre la història de l’educació 
d’adults a Girona a partir de la premsa gironina. 
 
Aniversari de la mort de Milani: en Xavier es compromet a fer la sol·licitud oficial al 
deganat. Cas que vagi endavant, es farà amb la col·laboració de Miquel Martí, S. 
Marquès i X. Besalú. 
 
Setmana Paulo Freire: dedicarem la reunió de gener a programar amb el màxim rigor 
aquesta commemoració (de 2 a 5 de maig). En principi: la inauguració oficial de l’Espai; 
una oferta de visites guiades a l’Espai; la representació teatral (a càrrec de l’Aula de 
Teatre de la UdG) de textos de Freire (a partir del llibre de la col·lecció E/S); 
representació de l’obra sobre Milani per part d’estudiants (si va endavant la proposta); 
reunió de la Junta Rectora de l’Institut Paulo Freire d’Espanya a Girona; Mostra de 
llibres del Fons Paulo Freire de la Biblioteca i venda de llibres disponibles (col·lecció 
E/S, GRAMC, etc.) a preus simbòlics; posada en comú dels 7 cercles de lectura que 
s’hauran fet; visionat del documental “Leo a la vida”; publicació d’articles al Diari de 
l’Educació i al Diari de Girona, si escau. 
 
En relació a la representació a càrrec de l’Aula de Teatre de la UdG, hi ha hagut una 
certa confusió en no poder fer-se la trobada acordada. Quedem que en Sebas Parra 
reemprendrà el contacte per tal de desencallar el tema. 
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Pel que fa als Cercles de Lectura, s’acorda que es farà un primer contacte amb cada una 
de les 7 institucions previstes i, si hi estan disposades, els Cercles es farien a partir de 
Setmana Santa, és  a dir, la segona quinzena del mes d’abril. En Sebas posarà a 
disposició els textos del llibre “La lectura, i l’escriptura, del món de Paulo Freire” en 
diferents PDF per tal de poder-los fer servir. 
En principi (en podem acabar de parlar a la reunió de gener), la cosa podria quedar de 
la manera següent: 
 
El Forn (contacte: Manel Barbero): L’educació en la ciutat 
Biblioteca Salvador Allende – Marfà (en Sebas farà el contacte): Pedagogia de 
l’esperança 
Escola d’Adults de Girona (Miquel Blanch confirma que s’hi apunten): La importància 
de llegir i el procés d’alliberament 
Ateneu Salvadora Catà (en Joan farà el contacte): L’educació com a pràctica de la 
llibertat 
Ateneu Eugenienc (en Sebas confirma que s’hi apunten): Pedagogia de l’oprimit 
Grup de Lectura de Sant Narcís (contacte: Mon Marquès): Cartes a Guinea Bissau: 
apunts d’una experiència pedagògica en procés 
Facultat d’Educació i Psicologia: Pedagogia de l’autonomia 
 
Un membre del Nucli participaria d’un dels Cercles. Ara com ara, s’hi ha compromès els 
següents: M. Marquès (Grup de Lectura de Sant Narcís); M. Blanch (Escola d’Adults de 
Girona); J. Colomer (Ateneu Salvadora Catà); S. Parra (Ateneu Eugenienc). 
Queden pendents: Facultat d’Educació i Psicologia, Biblioteca Salvador Allende i el 
Forn. A la propera reunió ho hauríem de deixar lligat i fem una crida als membres del 
Nucli que no hi eren per si s’apunten a algun dels Cercles... 
 
Hi ha pendent una gestió amb l’administradora de la Facultat per veure en què ha 
quedat la possible compra de l’escàner (feta la consulta, la resposta de l’administradora 
és que NO). 
 
També hi ha pendent la gestió de comprovar quin material hi ha i quin manca al Fons 
Paulo Freire de la Biblioteca (se n’ocuparà en X. Besalú). 
 
 

Participació de Sebas Parra a la Càtedra Calassanç de la U.P. de Salamanca 

Com és sabut, en Sebas va se convidat a fer una ponència sobre Paulo Freire a la 

Càtedra Calassanç de la Universitat Pontifícia de Salamanca. Preguntat per com va 

anar, ens ha manifestat que l’acollida va ser molt cordial, però que no va quedar satisfet 

de la seva intervenció (un sentiment agredolç) i que, en conjunt, el programa de la 

Càtedra noi va aprofundir gaire en el lema de la convocatòria “Freire. Y después de 

veinte años ¿qué?”. Tot i això remarca que la relació amb J.L. Corzo va ser molt intensa 

i bona i que podria estar bé convidar-lo a venir a Girona dins de la setmana dedicada a 

Freire. 
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Per altra banda, en Sebas ens ha fet arribar a tots la seva ponència. Parlem sobre si 

podria ser motiu d’un Cercle de Lectura dins del Nucli. Arran d’això hi ha diverses 

propostes (si cadascun dels membres del Nucli podria fer una lectura autobiogràfica de 

l’aproximació de cadascun a Freire; si a partir del text d’en Sebas, per si sol, ja obre 

prou interrogants i temes per a la reflexió...) i no hem quedat en cap de concreta, però 

sí que sembla que veiem bé de dedicar una de les sessions de l’any vinent a treballar i 

dialogar a partir del text d’en Sebas. 

Igualment, es proposa que la ponència es pugui presentar a la Facultat a tots els 

interessats. Acordem de fer-ho entre els mesos de febrer i març (ja començat el segon 

semestre). En Pere i en Xavier exploraran quin pot ser el millor dia i el millor moment 

per tal d’oferir-ho a un nucli concret d’estudiants. 

 
Cercle de Lectura: l’analfabetisme polític 
 
A partit dels textos que ens ha fet arribar en Sebas, escollim el text núm 2 “La 
naturaleza política de la educación” de Paulo Freire per dialogar entorn de 
l’analfabetisme polític. 
El diàleg serveix, entre altres coses per aclarir les 3 lectures de la realitat que proposa 
Freire: la màgica, la ingènua i la crítica/revolucionària. 
Parlem de l’analfabetisme polític a partir d’exemples ben actuals: el Brexit, la victòria 
del PP a Espanya o de Trump a Estats Units. Hi ha una visió que posa l’accent en la 
força dels poders (mediàtics, polítics, econòmics i de tota mena), que porten la majoria 
de la població a lectures ingènues de la realitat. Una altra visió posa l’accent en la 
dificultat de l’esquerra, i les seves mancances de connectar amb la majoria de la 
població. 
Quan el diàleg és més viu resulta que ja és hora de plegar. En tot cas, el tema és evident 
que dóna molt més de si. 
 
 
Altres temes 
 
En Miquel Blanch ens explica la lluita dels estudiants de l’Escola d’Adults de Girona en 
relació a la falta d’un conserge a la seva Escola. Ens ha semblat un bon exemple de 
reflexió i de lluita freireana i per això li suggerim que ho converteixi en un article per a 
la revista Quaderns d’Educació Contínua. Ho accepta. 
 
En Joan, que va assistir a l’assemblea anual de l’Institut Paulo Freire en representació 
del Nucli de Girona, ens va fer cinc cèntims de l’Assemblea i ens va fer saber que el 
nostre Nucli és un dels agents més actius de l’Institut. 
 

PROPERA REUNIÓ: 

dimecres, 18 de gener de 2017, de 18,30 a 20,30 

a l’Espai Paulo Freire de la Facultat d’Educació i Psicologia 
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