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Acta 08/2017-18  

Nucli Paulo Freire (16 de maig de 2018) 

 

Assistents: Xavier Besalú, Pere Soler, Sebas Parra, Mon Marquès, Joan Colomer i 

Josep Callís 

Lloc: Espai Paulo Freire de la FEP 

 

Revisió de la Jornada en Homenatge a Paulo Freire del 3 de maig 

En global, la valoració és positiva: 

Portes obertes: no hi va entrar ningú, ni cap estudiant, ni cap professor. Sembla que 

això només ha funcionat quan les visites s’han programat i no s’ha deixat a 

l’espontaneïtat de la gent... 

Donació del Fons Paulo Freire a la Facultat: l’entrevista amb la degana de la Facultat va 

ser molt cordial i la carta que, amb posterioritat va fer arribar a en Sebas ho corrobora. 

Algun dels fruits ja està en marxa: la instal·lació del rètol de Paulo Freire a la porta de 

l’Espai. 

Trobada amb el professorat: hi van assistir Juan González, Joan Canimas, Glòria 

Muñoz, Jordi Feu i Maria Pallisera, a més dels membres del Nucli Mon Marquès, 

Miquel Blanch, Joan Colomer, Sebas Parra, Pere Soler i Xavier Besalú. La reunió va 

anar molt bé i va ser molt participada. La veritat és que, tot i ser oberta a la resta del 

professorat, només hi van assistir els que hi varen ser convidats expressament. 

Projecció del documental “Mon Marquès: el combat de la memòria”. En fer-se en 

l’horari de classe dels estudiants de primer de Pedagogia, l’assistència va ser nombrosa. 

El debat posterior va interessar el públic assistent. 

 

Informacions diverses: 

En Mon ens passa un text d’August Gil Matamala, molt apropiat per a la situació que 

vivim aquests darrers temps. 

El 29 de maig a la UB hi ha un Seminari obert sobre “La pedagogia després del maig del 

68”. 
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Dijous de la setmana passada en Xavier es va entrevistar amb l’estudiant Anna 

Ramoneda que volia parlar del Nucli, de Paulo Freire i de la seva Pedagogia. La 

conversa va anar bé. 

El dimarts 29 de maig, a les 6 de la tarda, es presentarà al cinema Truffaut el 

documental “Leo a la vida”. 

Al llarg de tot el mes de maig i de juny es fan diverses activitats relacionades amb la 

interculturalitat a l’Espai Marfà de Santa Eugènia. 

El dimarts 5 de juny es nomenarà la mestra Maria Teresa Codina doctora Honoris 

Causa per la Universitat de Vic. 

Divendres de la setmana vinent, 25 de maig, a les 7 de la tarda, es farà l’entrega dels 

premis MESTRES 68. Entre els guardonats hi ha l’Escola d’Adults de Girona i el nostre 

amic José Luis Corzo. 

Dijous 18 de maig, la Càtedra Ferrater Mora organitza dues taules rodones dins del 

cicle “Llibertats i repressió”. 

 

Declaració de suport als professors de l’institut El Palau de Sant Andreu de 

la Barca 

En Sebas manifesta la seva estranyesa pel silenci de les universitats catalanes a propòsit 

de l’acusació d’adoctrinament de l’escola catalana i molt en particular arran de 

l’acusació contra el professorat de l’institut el Palau. S’acorda fer al més ràpidament 

possible un manifest d’adhesió que es farà arribar a l’institut, a la premsa, a la 

universitat i a tots els nostres contactes. En Xavier en farà una primera redacció que 

passarà a consideració de tothom (s’adjunta document). 

 

Cercle de Lectura: 

“La llamada de los pueblos por una educación emancipadora” de Carlos Aldana (rizoma 

freireano 24). 

Síntesi: 

- La pedagogia va per un costat (tecnocràcia) i la realitat va per una altra. 

- L’educació com a construcció de ciutadania. 

- L’ètica de la diversitat. 

- Les interrelacions com a mètode. 

- El canvi de creences. 
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Com és costum, es va produir un debat viu, tot i que alguns van posar de manifest que 

les idees del text són més o menys les de sempre i no ajuden a aprofundir amb nous 

elements en el pensament de Paulo Freire i encara menys, si tot plegat mor en el debat, 

a la praxi alliberadora. 

 

 

PROPERA REUNIÓ: 

dimecres, 20 de juny de 2018, de 18,30 a 20,30 

a l’Espai Paulo Freire de la Facultat 
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