COMUNICAT DEL CFA GIRONA-ESCOLA D’ADULTS DAVANT EL FET DE NO
PODER UTILITZAR ELS ESPAIS DE LA CASA DE CULTURA (tal com estava
previst) ni LA SALA D’ACTES DEL SINDICAT CCOO PER UN CICLE DE
XERRADES AMB EL TÍTOL “PELS CAMINS D’UNA ALIMENTACIÓ SOBIRANA I
SOSTENIBLE”
El CFA Girona-Escola d’adults té en marxa des de fa molts cursos el projecte Aula
Oberta (marc d’activitats obertes a la ciutat). Enguany havia organitzat un cicle de
quatre xerrades amb el títol “Pels camins d’una alimentació sobirana i sostenible” a
càrrec de Josep Pàmies (agricultor ecològic), Xavier Uriarte (metge naturista), Pilar
Herrera i Marisa Benavente (etnobotàniques) i Manel Escurriola (dietistanutricionista). Aquest cicle comptava amb la col·laboració de la Casa de Cultura de
Girona, amb qui s’havia anat gestionant des de feia temps i ja se n’havia fet difusió
pública.
La primera xerrada del cicle estava programada per aquest proper dimarts 10
d’abril: “L’alimentació i la salut. Les veritats ocultes en alimentació” a càrrec de
Josep Pàmies. Divendres 6 d’abril la Diputació de Girona ens comunica, via Casa de
Cultura, que “davant de la posició dels organismes mèdics i de salut oficials, la
Diputació de Girona considera que no pot acollir aquestes conferències en els espais
que gestiona”. Lamentem que la Casa de Cultura no ens cedeixi els espais ja que es
tracta d’uns espais públics finançats amb impostos de tots nosaltres; a més,
considerem que la decisió de la Diputació de Girona de censurar persones com
Josep Pàmies o Xavier Uriarte és un greu atemptat a la llibertat d'expressió.
Pensem que la democràcia i la llibertat d'expressió són dos dels drets bàsics que
tot individu ha de tenir; per tant, no podem permetre que ni col·legi de metges, ni
col·legi de farmacèutics ... pressionin la Diputació de Girona per aplicar “repressió”
informativa. Ens sembla perillós aquest corrent que es va imposant de tractar els
usuaris, pacients, clients ... com si no fóssim capaços de pensar, d'escollir, de
decidir per nosaltres mateixos. No ens enganyem, el que hi ha és un rerefons
econòmic i de control. Però no tot acaba aquí.
Amb caràcter d’urgència, dilluns 9 d’abril es demana al sindicat CCOO de les
comarques gironines la sala d’actes del sindicat per poder realitzar l’acte d’en
Josep Pàmies el dimarts 10 d’abril; hi ha 140 persones inscrites, i no és fàcil trobar
un espai d’aquestes dimensions. Tot són facilitats per part del secretari general de
CCOO de les comarques gironines Bartomeu Compte. L’escola refà el cartell i
anuncia on se celebrarà cada acte: el primer a la sala d’actes del sindicat CCOO i la

resta, al CFA Girona-escola d’adults. A menys de dues hores abans d’iniciar l’acte, el
secretari general de CCOO Bartomeu Compte ens comunica que no ens facilita les
claus per accedir a l'espai de la sala d'actes, tal com havíem acordat el dia abans.
Argumenta que és des de CCOO Barcelona que li aconsellen “prohibir” l’acte a la
seu de CCOO. Una trucada a Barcelona per part del centre obté una informació més
precisa: no és certa aquesta prohibició sinó que des del servei de Comunicació de
CCOO Barcelona es delega al secretari general la responsabilitat de la cessió de
l’espai. Durant tot el dia, des de les xarxes socials havien anat sorgint comentaris
en contra de la celebració de l’acte i el sindicat també va rebre trucades lligades a
l’estament mèdic i farmacèutic o de sectors “integristes” pressionant perquè no es
concedís la sala per fer l’acte d’en Pàmies. El secretari general Bartomeu Compte,
que ja coneixia qui era Josep Pàmies, i que havia concedit que l'acte es pogués
realitzar a la sala d'actes de l'edifici del sindicat, es tanca en banda; s’excusa dient
que ha fet tot el possible però no es veu amb força d’assumir la responsabilitat de
cedir la sala; les pressions l’han convençut. Tot seguit, hi ha intervencions de gent
afiliada i responsable de federacions de CCOO que dialoguen amb ell perquè
reconsideri la seva decisió. Ell mostra una actitud totalment tancada manifestant
que no hi ha cap solució possible. L’acte l’organitzava el CFA Girona-Escola d’adults
i CCOO simplement cedia l’espai: no formava part del cartell com a col·laborador.
Finalment, la gent va arribant a la xerrada i es concentra a la seu de CCOO; es
mostra perplexa quan veu que la sala d’actes no s’obre perquè un sindicat de classe
cedeix a pressions dels que mercantilitzen amb l’alimentació i la salut. Davant el
tancament de la posició personal del secretari general es decideix no fer un pas
enrere i traslladar la xerrada a la seu de l'escola d'adults- CFA Girona, on no hi ha
les condicions necessàries per acollir les 140 persones inscrites que han mostrat
“militància” activa per escoltar en Pàmies, tot mostrant indignació i decepció per la
decisió presa pel secretari general de CCOO de comarques gironines, que
representa un sindicat de treballadores i treballadores.
L’escola CFA Girona se sent indignada, primer amb la Diputació de Girona i després
amb el sindicat de CCOO perquè han censurat un acte obert i han practicat un atac
a la democràcia i a la llibertat d'expressió.
El CFA Girona-Escola d’adults, com a organitzadors del cicle de xerrades, no farem
un pas enrere, per moltes pressions que estem rebent: portarem a terme les
quatre xerrades els dies assenyalats per acollir el gran nombre de persones, la
majoria alienes al centre, interessades en els temes.
Com sostenia Paulo Freire, pedagog que inspira la nostra pràctica educativa, “una
societat humanitzada requereix llibertat cultural, la capacitat de l’individu de triar
valors i regles de conducta que violen les normes socials convencionals, i a la societat
política i civil, es requereix la plena participació de tots els seus habitants en tots els

aspectes de la vida pública. La resistència a l’aula i a la comunitat mereix un
compromís crític, ja que exerceix un paper important en el procés de
problematització i lluita social. De fet, la resistència, com a qualitat imprescindible,
és un antecedent significatiu de l’evolució de la consciència crítica, en lloc de ser
contradictòria o problemàtica per a la construcció crítica del coneixement i la
formació democràtica de la ciutadania.”
A la pàgina web del centre s’informarà dels dies i lloc on es realitzarà cadascuna de
les xerrades del cicle (www.cfagirona.cat).

CFA GIRONA-ESCOLA D’ADULTS

Dimecres, 11 d’abril de 2018

