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Acta 09/2017-18  

Nucli Paulo Freire (20 de juny de 2018) 

 

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

Josep Anguera, Miquel Blanch i Loris Viviani 

Lloc: Espai Paulo Freire de la FEP 

 

Temes pendents 

Fons cartellera: cal integrar el text amb els objectius del Nucli i el logo en el cartell que 

ja ha fet en Pep Caballé. Se n’ocuparà en Sebas amb en Pep. 

Rètol de l’entrada: en Pep Caballé ha de fer la foto del mural de la Sala d’actes i 

dissenyar el rètol: se n’ocuparà en Pere amb en Pep. 

Conversió del vídeos de la vitrina: en Joan els portarà a en Jaume perquè ho faci. 

Revisar els documents i fitxes de les cartilles, les revistes, etc., de la vitrina i afegir-hi 

noves entrades. Se n’ocuparà en Sebas. 

Revisar si hi ha tots els volums de la Biblioteca Paulo Freire (que formen part del Fons 

del Nucli) a la Biblioteca de Barri Vell. Se n’ocuparà en Xavier. 

Organitzar els enllaços amb materials de l’espai Paulo Freire des del web del Nucli: 

mirarem d’enllestir-ho en la trobada del mes de juliol. 

Trobada del mes de juliol: quedem que la farem el dia 23 de juliol, a les 19,30, a Salt. En 

Sebas ens concretarà el lloc de la trobada. 

 

Informacions diverses 

Es comenta que el passi de LEO A LA VIDA, al Trufaut va estar molt bé. Una seixantena 

de persones, tot i que no hi va haver massa debat. 

Arran d’aquesta pre-estrena, la degana de la Facultat, a proposta d’en Mon, es va 

comprometre a fer un passi a la Facultat en motiu de la inauguració del curs 2018-19. 

En Pere i en Xavier s’encarregaran de parlar amb la degana per tal d’organitzar 

adequadament l’assumpte. Es creu convenient que, malgrat la durada del documental, 

es prevegi un temps per al debat posterior (amb en Juli i en Sebas, en principi). 
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Es comenta també la bona acollida i la difusió que va tenir el manifest que vam decidir 

fer (a la darrera reunió del Nucli) arran de les denúncies dels professors de l’institut El 

Palau de Sant Andreu de la Barca. Vist el que hem vist, semblaria que potser n’hauríem 

de fer més sovint de manifestos d’aquest estil... 

En Miquel Blanch, en nom de l’Escola d’adults de Girona, fa donació al Fons del Nucli 

d’un quadre. 

 

Loris Viviani 

En motiu de la presència a Girona de Loris Viviani, col·laborador de l’Institut Paulo 

Freire, que té previst d’inscriure el seu treball de tesi a la UdG sobre “Educazione 

Permanente e Life Learning dai contributi di Ettore Gelpi alle esperienze della 

Fondazione ECAP: ripercussioni teorico-practiche” (amb la col·laboració d’en Pere i en 

Xavier), aprofitem la seva presència perquè ens expliqui breument la seva experiència, 

la seva recerca i la seva visió de l’educació permanent. 

Sense entrar en detalls, explica l’origen de la Fundació ECAP (com a branca del sindicat 

CGIL) i la seva evolució posterior; la diferència entre el que és real i el que es ven com a 

realitat; les paradoxes i contradiccions que viu una institució que va néixer a l’empara 

de Gelpi; etc. 

La seva presentació clara i fonda, connecta a la perfecció amb el que es viu a Catalunya 

en relació a la formació de persones adultes i, doncs, dona pas a un viu i ampli debat 

entre tots plegats. 

En acabar, li agraïm vivament la seva presència i aportacions i li desitgem que sigui lleu 

el seu procés de redacció de tesi... 

 

 

 

PROPERA REUNIÓ: 

dilluns, 23 de juliol de 2018, a les 19,30 

a Salt (lloc per determinar) 
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