
EL CAVALLER SANT JORDI
LA LLEGENDA EN RODOLINS
 Pere Martí i Bertran
BARCANOVA

Infantil
 Vols conèixer tota la història de sant
Jordi, el drac i la princesa? T’agraden els
rodolins? Doncs amb aquesta nova ver-
sió de la llegenda de ben segur que t’ho
passaràs molt bé. Amb les il·lustracions
hi descobriràs nous detalls i fins i tot
nous personatges.

TAN DIFERENTS
COM IGUALS 
 Javi Costales
EDICIONS EL PIRATA

Infantil
 Una història per aprendre què és la
diversitat. La Lula és una petita tortuga
que arriba nova a l’escola. Però es troba
amb la sorpresa que els seus nous com-
panys se’n riuen. El professor se n’adona
i, mitjançant un joc, els fa veure que tots
tenen virtuts i defectes. 
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EL MALEFICI DE LA REINA
D’HONGRIA
 Maria Aurèlia Capmany                   
BARCANOVA

Infantil i juvenil
 Vet aquí una novel·la d’aventures que
se situa a les acaballes del segle XVIII,
quan Barcelona es refà de les seves mi-
sèries i la mar Mediterrània, l’espai on es
lluita per la supremacia del món. Aquest
és l’escenari en el qual es mouen els ger-
mans Macià, Janet i Martí.

ncetem avui amb
aquest escrit una lí-
nia de col·laboració
del Nucli Paulo Frei-

re de Girona amb L’Aula, col·la-
boració a través de la qual volem
fer-nos presents i fer arribar, de
tant en tant i a través seu, les
nostres anàlisis de fets socials i
concepcions educatives als pro-
fessionals de l’educació i a la ciu-
tadania en general de les terres
gironines. 

Resulta pertinent i necessari
que en aquest primer contacte
ens presentem i ens donem a
conèixer com a col·lectiu. És evi-
dent, doncs, que avui toca expli-
car qui som, què pretenem i què
fem.

El Nucli Paulo Freire de la
UdG som un grup de persones
d’àmbits socials diversos com-
promesos socialment i amb l’ob-
jectiu general de treballar per
potenciar la reflexió crítica res-
pecte a les desigualtats i la injus-
tícia social, a partir de la mirada
i l’òptica de la filosofia social i

educativa de Paulo Freire. Som
un col·lectiu obert en el qual es
pot integrar qualsevol persona
que estigui interessada i vulgui
participar en aquesta línia de re-
flexió crítica.

A grans trets, els objectius del
Nucli Paulo Freire de Girona es
centren en: 

–Formar-se personalment des
d’un posicionament crític i di-
vulgar el coneixement sobre
l’herència política i pedagògica
de Paulo Freire. En aquesta línia,
treballem a partir de cercles de
lectura de llibres i articles de
Paulo Freire o d’altres pensadors
cercant, sempre, la implicació
que cal prendre per donar res-
posta als reptes actuals i del dia
a dia.

–Potenciar la reflexió pedagò-
gica en l’entorn educatiu català i,
especialment, en el gironí.

–Col·laborar amb totes les ex-
periències i projectes tendents a
erradicar l’analfabetisme i pro-
pagar l’educació popular i la pe-
dagogia crítica i alliberadora a

casa nostra i arreu, i de manera
especial amb l’Institut Paulo
Freire de l’Estat espanyol i amb
qualsevol nucli freirià i entitats
que lluiten per la justícia i equi-
tat social.

–Ser present i col·laborar en
qualsevol entorn que sol·liciti la
participació o ajuda del Nucli,
sempre que s’adeqüi als seus ob-
jectius.

–Estudiar la possibilitat de fi-
nançar la traducció al català
d’alguna obra significativa de o
sobre Paulo Freire.

–Inventariar i recollir la docu-
mentació relativa a les pràcti-
ques educatives alliberadores
que s’han portat o es porten a
terme en terres gironines com a
fons de l’Espai Paulo Freire,
creat i ubicat dins la Facultat
d’Educació i Psicologia de la
UdG, funcionant com a taller-
observatori d’anàlisi d’aquestes
pràctiques i, alhora, ser un re-
curs educatiu generador de pro-
postes pedagògiques, socials i

culturals, dissenyats sota un en-
foc progressista i transformador
per tal que serveixin tant als di-
ferents estudis universitaris com
a altres àmbits educatius i tot el
territori.

–Fer-se present socialment,
reflexionant i denunciant, si cal,
aquelles situacions d’injustícia i
autoritarisme que afecten qual-
sevol sector social o la població
en general.

El Nucli Paulo Freire de Giro-
na es va presentar com a projec-
te de constitució el novembre de
, aconseguint crear-se for-
malment el  de gener de .
Els seus orígens cal cercar-los a
partir de la creació a Xàtiva, el
, del Instituto Paulo Freire
de España i en el qual la Facultat
d’Educació i Psicologia de la
UdG, entre d’altres entitats, for-
mà part del Consell Gestor que
aconseguí la seva legalització el
. És a partir d’aquest mo-
ment que es comencen a moure
els fils, inicialment des dels estu-
dis d’Educació Social de la UdG,
per tal de crear el nucli gironí. 

La vida del Nucli Paulo Freire
de Girona (NPFG) té dos perío-
des diferenciats, un de constitu-
ció que arriba fins a finals del
, ja que per motius diversos
es dissol, i un segon de consoli-
dació, en el qual actualment ens
trobem, ja que el  de gener de
 es recrea de nou el Nucli
amb vida i implicació fins
aquests moments. 

L’NPFG sempre ha ubicat la
seva seu a la Facultat d’Educació
i Psicologia de la UdG, on actual-

ment hi ha organitzat l’Espai
Paulo Freire, on es pot trobar re-
collida una important docu-
mentació dels últims trenta anys
centrada en les accions pedagò-
giques de línia freiriana que
s’han portat a terme en les co-
marques gironines com, per
exemple, l’Escola d’Adults de
Salt, l’Escola d’Adults de les Pe-
dreres-Torre Alfons XII/Font de
la Pólvora de Girona, l’Escola
Samba Kubally de Santa Coloma
de Farners o l’UPA, Universitat
Popular Alternativa de Girona.
També disposa d’un important
fons bibliogràfic que recull do-
cuments publicats per Paulo
Freire i d’altres que tracten sobre
ell i la seva obra i el seu mètode
d’alfabetització, els quals s’han
integrat i formen part de la bi-
blioteca de Lletres de la UdG per
facilitar-ne la consulta.

Atès que som un grup obert, si
hom desitja posar-se en contac-
te amb nosaltres per qualsevol
motiu o bé té interès en formar-
ne part, podeu contactar a través
de: la Facultat d’Educació i Psi-
cologia-Nucli Paulo Freire, situa-
da a la plaça Sant Domènec, , al
Campus Barri Vell (, Giro-
na. Tel.    ); o de nucli-
paulofreire@udg.edu. 

I si voleu saber més de nosal-
tres, podeu accedir al web:
https://www.udg.edu/ca/fep/La
-Facultat/Estructura/Nucli-Pau-
lo-Freire

Esperem que aquest contacte
que ara iniciem ens sigui ben
profitós i molt enriquidor per a
tots.

E

NUCLI PAULO FREIRE,
COMPROMÍS AMB L’EDUCACIÓ

Josep Callís i Franco
NUCLI PAULO FREIRE (GIRONA)

«Som un grup de persones
d’àmbits socials diversos

compromeses socialment 
i amb l’objectiu [...] de

potenciar la reflexió crítica»

La intervenció de Kamran Elahian, dimecres, durant la conferència inaugural del fòrum. CEE

DdG GIRONA

■L’alumnat de batxillerat dels di-
ferents instituts de Roses, a més
del públic en general, va assistir
dimecres a la conferència «La mà-
gia del fracàs», organitzada pel
Centre Escolar Empordà i a càrrec
de l’emprenedor Kamran Ela-
hian. Aquesta xerrada va inaugu-
rar el Fòrum Joves -, es-
pai en el qual exalumnes o perso-
nes destacades en algun àmbit
comparteixen les seves experièn-
cies, idees i coneixements, tot

apropant la seva realitat a l’escola
i als estudiants. 

Els elements crítics d’iTechpre-
neurship, la inversió en alta tec-
nologia, els efectes positius del
canvi en el futur de la societat, el
futur de l’educació i el paper dels
joves per promoure nous models
econòmics innovadors van ser al-
guns del temes tractats. Kamran
Elahian és president i cofundador
de Global Catalyst Partners, una
empresa de risc internacional
orientada a la tecnologia. 

El Centre Escolar Empordà
inaugura un fòrum per
compartir idees amb els joves


