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Acta 02/2015-16  

Nucli Paulo Freire (19 d’octubre de 2015) 

 

Assistents: Xavier Besalú, Roser Batllori,  Pere Soler, Josep Anguera, Sebas Parra, 

Salomó Marquès 

Lloc: Espai Paulo Freire de la Facultat d’Educació i Psicologia 

 

Temes a tractar: 

1. Acords presos a la sessió anterior del Nucli 

2. Concrecions sobre el pla de treball d’aquest curs 2015-16 

3. Torn obert de paraules 

 

Acords presos a la darrera sessió del Nucli 

A l’acta anterior es van apuntar i acordar moltes coses i val la pena resseguir-les: 
- Es recorda que entre els dies 28 d’octubre i 1 de novembre en Josep M. Vigil 

serà a Girona i participarà a la presentació pública de l’Agenda 
Llatinoamericana el divendres 30, a les 19,30 al Centre Cívic Sant 
Narcís. I el divendres següent, 6 de novembre, al mateix lloc, hi haurà la 
presentació teatral “La canción de nosotros”, amb textos d’Eduardo 
Galeano. 

- Vist que a la reunió d’avui hi ha 4 persones –de les habituals- que no hi han 
pogut assistir, es proposa revisar el dilluns com a dia per fer les reunions del 
Nucli. En Pere prepararà un doodle, que ens farà arribar, per preguntar-
nos quins dies de la setmana ens van bé. El que tingui més eleccions serà 
l’escollit. Però, si no es diu el contrari, la propera sessió del Nucli serà el dia 
programat, és a dir, el 16 de novembre. 

- En Xavier torna a posar sobre la taula la tasca de fer el manteniment de la 
cartellera informativa de la Facultat. La Roser s’ofereix a fer-ho, però amb 
el compromís de revisar-ho el mes de gener. 

- Encara no s’ha fet la gestió per incorporar a la pàgina web un comptador de 
visites. Se n’ocuparà en Pere. 

- Si que en Josep Callís ha fet ja el canvi de nom per fer la gestió del correu del 
Nucli. 

- Es va parlar d’organitzar o impulsar presentacions de llibres o actes similars 
oberts tant a la facultat com a la societat. En aquest sentit, s’informa que el dia 
27 d’octubre, a la Casa de Cultura de Girona, s’inaugura l’exposició 
dels 100 anys de l’Escola Normal; en l’acte hi participarà, entre altres, en 
Mon Marquès. Per altra banda, el dijous, dia 5 de novembre, a la Facultat, 
tindrà lloc la presentació del llibre “20 mestres i pedagogues 
catalanes del segle XX”, en què hi intervindran Joan Soler, Salomó Marquès 
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i M. Antònia Canals, entre altres. Finalment, en Xavier proposa d’organitzar la 
presentació del llibre de Miquel Soler Roca “Educació, resistència i 
esperança”. En parlem entre tots i acordem de promoure-la. En Sebas 
parlarà amb en Joan Botey per veure si pot venir a fer-la. En principi es 
proposen els dilluns 9 o 16 de novembre a l’Ateneu Eugenienc (antiga biblioteca 
Salvador Allende), al veïnat de Santa Eugènia. Un cop fetes aquestes gestions i 
concretat el dia, se’n faria difusió a la Facultat i també a fora: a través d’El 
Dimoni de Santa Eugènia, de la Coordinadora d’ONG, també a la CUP i a les 
escoles d’adults de Girona, al MRP de Girona, a Sergi, etc. 

- A l’acta es parlava també de la possibilitat d’escriure i publicar articles 
periòdicament per part dels membres del Nucli. S’acorda tirar-ho endavant. En 
Xavier parlarà amb la Pili Turon, del Suplement Escola del Diari de 
Girona. I hem acordat un calendari: novembre en Sebas (sobre Miquel Soler 
Roca); desembre, en Josep Anguera (sobre la participació de les famílies en 
l’educació); gener, en Mon (sobre el dia de la Pau); febrer, la Roser; març, en 
Pere; abril, en Xavier... I es convida els membres del Nucli que avui no 
hi eren presents a afegir-se a la llista... 

- Presentació de l’Agenda Llatinoamericana a la Facultat. Encara no s’ha fet cap 
gestió. S’acorda que en Xavier s’ocuparà de fer-les amb els coordinadors dels 
graus de Pedagogia i Treball Social; en Pere amb els graus d’Educació Social i 
Psicologia; i la Margarida amb els de Magisteri. Estaria bé poder tenir el 
programa tancat a la propera sessió del Nucli. 

 
 
 
Concrecions sobre el pla de treball per a aquest curs 2015-16 
 
Novembre: hi haurà les Jornades sobre Globalització i Educació, organitzades pel 
Rectorat de la UdG. Encara no ha sortit el programa, però en Pere ens informa que el 
dimecres 18, a les 7, a la sala d’actes Josep Irla de la Generalitat (davant la Casa de 
Cultura), farà una conferència en Sami Nair i que l’endemà, dijous, a la mateixa hora, 
però ala Facultat, hi haurà una taula rodona amb la participació de E.J. Díez, J. 
Torres, F. Pedró i B. Álvarez (Fundació Trilema), que moderarà en Xavier 
Besalú. 
Tal i com havíem acordat, el Nucli aposta per aprofitar i difondre aquestes jornades i, 
en aquest sentit es fan dues propostes: 
Si en Sami Nair es pot quedar el dijous 18 a Girona, se li proposarà de fer un seminari 
amb professorat de la UdG sobre una actualitat que ell coneix bé: refugiats, 
immigració i polítiques europees. En Pere parlarà amb el degà per tal que l’organització 
l’assumeixi el deganat; es proposa de fer-ho de 12 a 14 hores; i es creu que la sessió 
hauria de tenir un aforament limitat (25-30 persones). 
La segona proposta buscaria implicar i mobilitzar els estudiants de la Facultat 
per tal que assisteixin a la conferència i a la taula rodona, però també perquè 
reflexionin i discuteixin sobre Globalització i Educació. La cosa passaria per convèncer 
professors dels diversos graus que hi volguessin participar oferint alguna de les seves 
classes i implicant-s’hi ells mateixos. Per tant, el primer que hauríem de fer com a 
Nucli, un cop surti el programa de les Jornades seria fer la proposta i convèncer alguns 
professors i professores. 
En concret, la proposta consistiria en: preparar un document breu explicant de què va i 
a través d’un text breu o d’alguns interrogants per obrir el tema de la Globalització i 
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Educació. A les classes que hi vulguin participar es convidarà els estudiants que vulguin 
a escriure un text breu (una pàgina) sobre el tema. Un altre dia, dins de les classes 
respectives, es llegirien els textos dels estudiants, es debatrien els temes plantejats i se 
n’escolliria un. El següent pas seria reunir tots els participants en una sessió conjunta 
(a poder ser el dimecres 18 de novembre), on es llegirien els textos escollits a cada grup 
participant; es faria el debat corresponent i se n’escolliria un que podria ser llegit, per 
exemple, el dijous, a la taula rodona... Els detalls estan per acabar de perfilar, però la 
idea és aquesta. En Pere i en Xavier es trobaran i acabaran de decidir com es fa la 
proposta, però tots hauríem de fer l’esforç de convèncer-nos a nosaltres mateixos i als 
nostres companys de fer participar els estudiants... 
 
Per a la reunió de novembre ens sembla que hi hauria dues qüestions prioritàries: una, 
debatre entre nosaltres sobre el tema de les Jornades, Globalització i Educació. 
La segona seria preparar la xerrada sobre “Independència i Educació” que volem 
oferir a la ciutadania com a Nucli (en parlarem més endavant). 
 
Desembre: Per al mes de desembre hi hauria dues prioritats. Una: entre novembre i 
gener caldria haver fet les presentacions de l’Agenda Llatinoamericana que hàgim 
pogut lligar. 
I dedicaríem la reunió de desembre a preparar la trobada amb el rector, si és que 
l’hem pogut lligar. En relació a aquest tema, en Josep Anguera es compromet a fer la 
gestió amb el rector i proposar-li de fer una trobada oberta amb el Nucli, el dilluns 18 
de gener per dialogar sobre la feina feta aquests dos anys de mandat i les prioritats dels 
dos anys que queden. Si accepta, es comenta que la trobada no hauria de ser una 
explicació de la gestió feta i la que queda per fer (probablement abans hi haurà hagut 
un claustre on tot això s’exposarà), sinó que hem de prioritzar les preguntes, el debat, el 
diàleg entre tots els assistents. Si va endavant, a la reunió de desembre ho acabarem de 
perfilar... 
 
Gener: Trobada oberta amb el Rector de la UdG. 
En Josep Anguera ja ha fet la gestió amb el rector, que ha acceptat de compartir amb 
nosaltres la sessió del 18 de gener, oberta a tota la comunitat universitària. 
 
Febrer: A la reunió de setembre vam acordar preparar dues xerrades per oferir a la 
ciutadania. Una sobre “L’escola en temps de la República”, durant en franquisme 
i en democràcia”, que ja té més que preparada en Mon. 
La segona sobre “L’escola en una Catalunya independent”. Aquesta s’ha de 
preparar. Per fer aclarir-nos i fer un guió que pugui fer servir qualsevol de nosaltres, és 
important que en parlem un dia. Una fórmula que podria anar bé seria que cadascun de 
nosaltres preparés, per escrit, un petit document (una o dues pàgines), a partir d’una 
mena de DAFO que va fer la ANC aquest estiu (i que sortiran publicades ben aviat). Les 
preguntes que hi formulava i que podríem fer servir per iniciar el diàleg són les 
següents: 
Perjudicis que genera la dependència política respecte de l’Estat espanyol 
Avantatges que representaria disposar d’un Estat propi 
Punts forts que té Catalunya per estructurar-se com Estat 
Punts dèbils que té Catalunya per estructurar-se com un Estat 
 
Aquest debat el teníem previst per fer el febrer, però a la majoria ens sembla massa 
enllà, perquè cal aprofitar el moment que estem vivint i l’interès de molta gent, i perquè 
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si ho discutim el febrer, només podríem oferir-ho a la ciutadania a partir del mes de 
març, que ja és molt tard. En aquest sentit, quedem que prepararem el nostre escrit 
per a la reunió de novembre i mirarem d’encabir-l’hi. 
 
Març: Planificar la Setmana Paulo Freire (primers de maig). No entrem a tractar 
aquest tema. 
 
Torn obert de paraules: 
En Sebas proposa de confegir una mena de revista electrònica (una capçalera i una 
maqueta) per poder difondre el pensament de Paulo Freire (a partir del llibre publicat 
per l’Institut Paulo Freire on es presenten diverses obres de Freire i es formulen 
qüestions per fer un Cercle de Lectura). Es tractaria de trobar algun voluntari que ens 
vulgui fer aquesta feina. Quedem que tots plegats pensarem si coneixem algú que ho 
pugui fer. En Xavier en parlarà a en Pep Tort que, durant un temps, havia confegit 
el butlletí del GRAMC per si ens hi vol ajudar... Llavors, la feina ja la faria el mateix 
Sebas i tots plegats discutiríem el contingut concret d’aquesta publicació. 
No en aquesta reunió, sinó el mes passat, en Sebas també va proposar d’acabar de fer 
una feina pendent des de fa molt mesos, que és fer una petita guia didàctica del 
material freirià que tenim a la Facultat, de manera que pugui estar a disposició de 
tots els interessats... De moment, ho deixem aquí. 
 
I acabem a la sessió a un quart de 9 (amb molta feina per davant, com veieu). 
 
 
 
 
 
 

PROPERA REUNIÓ (pendents dels resultats del doodle): 

dilluns, 16 de novembre de 2015, de 18,30 a 20,30 

a l’Espai Paulo Freire de la FEP 

 


