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CONSELL GENERAL EXTRAORDINARI  CREA (Centre Especial de Recerca 
en Teories i Pràctiques Superadores de Desigualtats) 

 
 
Data: 29 de setembre de 2006  
Hora: 12’30h  
Lloc: Sala de reunions 023. Edifici de Llevant, Pl. 0. Campus Mudet, Universitat de 
Barcelona. Pg. de la Vall d’Hebron, 171. C.P. 08035, Barcelona.  
 
 
Assistents: Víctor Adiego, Andreu Cabrero, Marta Capllonch, Rocío Garcia, Laura 
López, Montse Fisas, Ramon Flecha, Patricia Melgar, Maria Padrós, Òscar Prieto, 
Ignasi Puigdellívol, Cristina Pulido, Miquel Àngel Pulido, Olga Serradell, Marta Soler, 
Teresa Sordé, Mª Rosa Valls.  
 
Es disculpen: Mireia Arrufat, Adriana Aubert, Mireia Bejarano, Lena de Botton, Ana 
Burgués, Silvia Carretero, Elena Duque, Ainhoa Flecha, Carme Garcia, Tania Garcia, 
J.Antonio Garcia Suárez, Paloma Garcia Wherle, Eli Giner, Aitor Gómez, Sandra 
Martin, Lídia Puigvert, Maria del Mar Ramis, Gisela Redondo, Oriol Ríos, Laura Ruiz, 
Montse Sánchez, Mª Angels Serrano, Iolanda Tortajada.  
 
 
Ordre del dia:  

1. Informacions sore el funcionament del centre  
2. Proposta i aprovació si s’escau de renovació de càrrecs  
3. Torn obert d’intervencions  

 
 
S’inicia la reunió. La coordina Marta Soler.  
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1. Informacions sobre el funcionament del centre  

 
Ramon Flecha comença dient que vol donar 3 informacions i demana que constin en 
acta:  
 
1) Paraules d’agraïment a les persones que han donat el seu condol per la mort del 
nostre company Jesús Gómez –Pato.  S’aprova. 
 
S’adjunta el text llegit per Ramon Flecha: 
 
Vull que el meu darrer acte com a Director i membre del CREA sigui proposar-vos fer 
explícit el nostre profund agraïment a totes les persones de la UB que ens han 
comunicat el seu condol per la mort de Pato, a totes les que han valorat, valoren i 
valoraran les seves contribucions científiques i a totes les que l’han estimat de veritat i 
l’han recolzat en moments molt difícils. 
 
També proposo fer explícit el nostre agraïment a totes les persones de fora de la UB 
que han tingut la mateixa valoració per la seva obra i els mateixos sentiments cap a la 
seva persona, des de la Universitat de Harvard a la de Sao Carles, des del País Basc a 
Brussel·les, des d’Ulrich Beck a Nita Freire. 
 
Ramon Flecha 
 
2) Llegeix la carta que va enviar al rector de la Universitat de Barcelona comunicant-li 
la seva decisió de donar-se de baixa del CREA.   
 
3)  Explica els motius pels quals proposa deixar el CREA. S’aprova. 
 
S’adjunta el text llegit per Ramon Flecha: 
 
Amigues i amics, 
 
Tal com he dit en la carta al Rector que us acabo de llegir, deixo el centre per un 
profund motiu personal. Estic molt content de la creació de coneixements que hem fet i 
de la transformació social que han possibilitat. Els objectius que hem aconseguit 
superen el que podríem haver esperat i alguns d’ells mai no s’havien aconseguit en els 
àmbits de les ciències socials i educatives de l’Estat Espanyol: Coordinar un IP, 
publicar conjuntament amb autors i autores de la rellevància de Judith Butler, John 
Searle, Paulo Freire o Alain Touraine, publicar a la Harvard Educational Review, les 
dues doctores per Harvard, els dos contractes Ramon y Cajal d’educació, les 38 
comunitats d’aprenentatge, la rellevància internacional de concepcions elaborades 
aquí com les d’aprenentatge dialògic, metodologia comunicativa de recerca, 
socialització preventiva, etc. 
 
Però a més a més hi una dues coses de les que estic particularment satisfet. La primera 
és haver comprovat que la vostra amistat amb el Pato ha estat, és i serà per sempre. La 
segona és de la feina teòrica i pràctica que tant Pato com el grup SAFO han fet contra 
la violència de gènere. 
 



 

 3

En quan rebem l’acceptació de la meva dimissió per part del Rector, vosaltres 
demostrareu que a CREA no hi ha cap individu imprescindible, encara que sí es té molt 
en compte a cada una de les seves persones. Vosaltres aconseguireu cada vegada més i 
millors recerques, més i millors transformacions socials. Mentre tant, jo estaré escrivint 
les coses que fins ara he hagut de posposar. 
 
Una abraçada, 
 
Ramon 
 
 
Tere Sordé demana la paraula per dir que respectem la decisió de Ramon Flecha i que 
compartim un reconeixement de la seva tasca com a director i en la recerca que s’ha 
realitzat al CREA. L’Ignasi Puigdellívol demana que consti en acta. S’aprova. 
 
 

2. Proposta i aprovació si s’escau de renovació de càrrecs  
 
Marta Soler informa que estem esperant l’acceptació de la dimissió del Ramon per part 
del rector. Quan aquesta s’accepti Rosa Valls, actual sots-directora del CREA,  entrarà 
com a directora en funcions. Després es renovaran els càrrecs en una altra convocatòria 
extraordinària del Consell General del CREA. Per tant, no s’escau renovar càrrecs en 
aquesta reunió.  
 
 

3. Torn obert d’intervencions  
 
Marta Soler demana que Maria Padrós (coordinadora del CREA) informi sobre els 
projectes que ens han concedit.  
 
Maria Padrós informa que s’han concedit al CREA projectes del Plan Nacional de 
I+D+I (3 projectes) i d’altres convocatòries des del mes de juny del 2006. Els tres I+D 
són els següents:  
 

1. Un del Ministerio de Educación y Ciencia sobre poble gitano. L’investigador 
principal era en Pato i ara hem de valorar com ho farem. L’aprovació va arribar 
durant l’estiu i va ser una molt bona notícia.  

2. Aquesta setmana hem sabut que se n’han aprovat 2 més que havíem presentat a 
l’IMSERSO, un en l’àrea de tecnologies sobre els seus usos socials. La Maria 
demana a Laura López que expliqui quines són les entitats col·laboradores del 
projecte. Laura López explica que CREA és l’entitat coordinadora d’aquest 
projecte i que treballarà amb l’Associació ÀGORA i amb la Universitat Pompeu 
Fabra, concretament amb un grup de recerca molt important que ja està 
participant en projectes europeus del Programa Marc de recerca de la Comissió 
Europea.  

3. El tercer projecte I+D s’emmarca en la línia de recerca de diàleg entre ciència i 
societat i, concretament, sobre nanociència. Es diu NANOMAYORES i es 
desenvoluparà amb el Parc Científic de Barcelona i altres entitats socials.  
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En relació als projectes aprovats dins d’altres convocatòries, Maria Padrós destaca 
l’Acció Complementària aprovada que proporciona recursos per preparar propostes dins 
el 7è Programa Marc de recerca de la Comissió Europea, en la línia de ciència, societat i 
gènere. Informa també que som partners d’un projecte coordinat per una entitat 
d’estudis mediterranis en l’àmbit de gènere, sobre dona immigrant i treball domèstic. 
Elena Duque es troba en aquests moments a Xipre en una reunió sobre aquest projecte. 
Finalment, Maria Padrós informa que ens han aprovat també un projecte europeu del 
programa Leonardo da Vinci en el camp de l’Educació de persones Adultes.  
 
Ramon Flecha diu quer caldria informar sobre la concessió d’una beca Ramon y Cajal a 
Tere Sordé. Tere Sordé explica que al mes de juliol van sortir les resolucions dels 
programes Ramon y Cajal y Juan de la Cierva: 
 

1. A Javier Díez se li va concedir una beca Juan de la Cierva per anar al 
departament de Didàctica de les Matemàtiques de la Universitat Autònoma de 
Barcelona quan torni dels Estats Units. 

2. A Tere Sordé li van concedir una beca Ramon y Cajal per anar al departament 
de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

  
Marta Soler pren la paraula per dir que seria interessant que algunes persones de CREA 
amb experiència en diferents àmbits participin en el funcionament directe del centre, 
com, per exemple, Ignasi Puigdellívol o altra gent com la Paloma Garcia Wherle, que 
tenen experiència, pensin més en temes de caire institucional sobre el CREA dins la 
Universitat. Marta Soler explica que quan es va fer l’acte del Grup SAFO a la 
Universitat de Barcelona, van trucar a Paloma García i de seguida ens va orientar sobre 
on trucar i amb qui parlar. Considera adequat pensar entre tots i totes com podria 
funcionar el CREA en aquest sentit. Marta Soler explica també que, per exemple, Rosa 
Valls durant anys s’ha encarregat de les relacions amb altres entitats, o que Tere Sordé 
ho ha fet amb el tema de relacions internacionals i el Programa Marc de la Comissió 
Europea. Marta Soler mateix s’ha encarregat d’una part de les relacions amb el Parc 
Científic de Barcelona i Maria Padrós s’encarrega de fer el seguiment dels projectes del 
CREA. Marta Soler diu que són coses que podríem reforçar com a CREA i pregunta 
què els sembla la seva proposta als assistents. 
  
Ignasi Puigdellívol pensa que sí que és bo que les responsabilitats es reparteixin de 
manera que es facin d’una forma àgil i no recaiguin sobre una sola persona. Li sembla 
excel·lent la idea de Marta Soler i creu que pot funcionar. Ignasi Puigdellívol pensa que 
ara hi ha molta feina i estem a prop de les 40 Comunitats d’Aprenentatge, però que 
Ramon Flecha pot deixar la direccio del CREA sense que suposi deixar de funcionar, i 
això és gràcies a la manera que s’ha treballat fins ara, és a dir, que és el resultat d’un 
treball on Ramon Flecha hi té molt a veure en el lideratge del procés. Ignasi 
Puigdellívol diu que si el CREA i la nostra feina fos molt presidencialista tots tindríem 
por, a veure què passaria, però no ho és. Finalment, vol desitjar a en Ramon la llibertat 
que tindrà per dedicar-se a les seves tasques, i podrà treballar més. Li desitja que 
aprofiti la llibertat “retomada” i també espera que Ramon estigui aquí, “al peu del 
canó”, però amb una perspectiva més autònoma.  
 
Ignasi Puigdellívol demana quines són les passes que s’han de fer a partir d’ara pel 
canvi de càrrecs, perquè creu que no està gaire reglamentat.  
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Marta Soler explica que ho estem parlant amb serveis jurídics.  
 
Ignasi Puigdellívol explica que creu que és important el procés. 
 
Marta Soler explica que es va parlar amb Paloma García i ella va dir que s’encarregava 
de mirar totes les normatives existents.  
 
Rosa Valls explica que esperem que se’ns comuniqui per escrit el procés a seguir. De 
moment, la sots-directora queda en funcions i després convoca un procés d’eleccions. 
Explica que pensàvem tenir un text per la reunió d’avui però no ha estat possible perquè 
encara no ens han dit el procediment a seguir. Rosa Valls afegeix que dóna suport a les 
idees que proposava Marta Soler pel funcionament i explica que, d’alguna manera, ja 
s’ha anat fent.  
 
Laura López manifesta que creu que sí que ens anirà molt bé tenir aquesta dinàmica i 
organització a nivell de funcionament. Afegeix que pels motius que deia Ignasi 
Puigdellívol, aquesta és la manera de treballar, que ja la tenim i que no creu que hagi de 
ser un canvi massa important.  
 
Marta Soler diu que si no hi ha més intervencions es tanca la reunió.  
 
Es procedeix a signar l’assistència i es tanca la sessió.  
 
 
La secretària de CREA, Centre Especial de Recerca en Teories i Pràctiques Superadores 
de Desigualtats de la Universitat de Barcelona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marta Soler Gallart                                                                        Ramón Flecha 
Secretària                                                                                        Director 


