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Acta 05/2017-18  

Nucli Paulo Freire (dimecres 21 de febrer de 2018) 

Assistents: Xavier Besalú, Josep Callís. Joan Colomer i Món Marquès.  

Excusen la seva assistència: Pere Soler, Miquel Blanch i Sebas Parra. 

Lloc: Espai Paulo Freire FEP 

Hora: 2/4 de 7 de la tarda 
 

 

 

Ordre del dia: 

1. Informacions 

3. Cercle de lectura. 

4. Precs i preguntes. 

 
1. Informacions 

1.1. Davant el traspàs de Jaume Botey, tot i haver-se fet arribar en nom del Nucli, el 

condol a la família es creu que fora pertinent fer una ressenya a nivell de premsa 

per tal de fer-lo present a les comarques gironines. Es proposarà a en Sebas si 

accepta preparar-lo i fer-lo arribar al Diari de Girona i el Punt. 
 

1.2. El Bisbe Pere Casaldàliga el passat 16 de febrer ha complert el seu 90è aniversari. 

Pel valor i significat que representa en la defensa de la població rural brasilera i 

per extensió de la població explotada del món, i conseqüentment, exemple de 

fidelitat i compromís, es creu oportú fer-li arribar un escrit en nom del Nucli. El 

prepararà i farà arribar en Josep Callís. 
 

1.3. Es creu convenient que en la propera sessió es determini quines accions, 

planificades amb realisme de possibilitats, es poden  fer el maig per fer present 

Freire.  
 

1.4. En relació a la situació de compliment d’acords presos, cal remarcar que donades 

les circumstàncies personals viscudes per part dels membres del Nucli, resten 

pendents. Entre elles: a) la informació al professorat (Xavier i Pere) que d’una 

manera o altra treballa o hauria de treballar Freire i, b) l’elaboració d’un 

documental (Sebas i Josep) que expliqui Freire i faci present el Nucli. 
 

1.5. En Josep lliura els llibres dedicats, un a en Món Marquès i l’altre a en Sebas Parra 

de la col·lecció Mestres 68, per tal que s’arxivin com a material del Nucli. 
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2. Cercle de Lectura 

Es reflexiona i comenta “Educación y Cambio”, capítol III del llibre Narrando Paulo 

Freire (por una pedagogia del dialogo)  de Paolo Vittoria. 

Des d’una perspectiva global l’article en els punts que tracta: Éssers Inacabats; 

Coneixement i Ignorància; l’Educació Solidària; Éssers de relació; les Abelles i els 

Humans; el Treball i la Cultura i Ser Més, no aporten massa elements de debat donat 

que són formulacions massa evidents molt reproductives de les mateixes idees de 

Freire i on no es contrasta amb la problemàtica real present en la societat.  

No obstant es posa una atenció especial en el fet de valorar la ignorància i la 

consciència imprescindible d’aquesta ignorància a nivell personal com a font 

imprescindible del coneixement i de l’aprenentatge. Des d’una perspectiva 

educacional, cal valorar doncs l’error com a element reflexiu de la ignorància i element 

didàctic clau, motiu pel qual caldria transformar els enfocs de treball i avaluació i 

transformar els enfocs dictatorials de l’educació per fer-la més autogestionaria pel 

propi subjecte que s’educa. 

Un altre punt que es posa sobre la taula és la relació entre treball com a forma de 

cultura. És obvi que aquesta conceptualització freiriana està integrada en un entorn 

laboral que no correspon a la realitat actual on, en una gran majoria de casos, en el 

món occidental i entre els joves, no hi ha consciència de l’existència de classes socials. 

El neoliberalisme ofega i amaga a través del consum, aquesta consciència. 
 

No es passa a debatre res del capítol IV.  

Es remarca, una vegada més, que resulta evident que cal actualitzar el marc freirià al 

món d’avui. Es creu que caldria treballar amb articles més profunds i a tal efecte en  

Xavier comenta que a l’últim número dels Quaderns d’Educació contínua hi ha uns 

articles interessants. S’acorda que ho revisi i trameti aquell que cregui podria ser 

interessant d’aprofundir. 

 

4. Precs i preguntes. 

No havent-hi altres assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a ¾ de 8.  

********* 

 
 

PROPERA REUNIÓ:  

dimecres 21 de març de 2018, de 2/4 de 7 a 2/4 de 9 a l’Espai Paulo Freire. 

 


