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Acta 2/2016-17 

26 d’octubre de 2016 

 

Assistents: Salomó Marquès, Sebas Parra, Jordi Planas, Miquel Blanch i Pere Soler 

 

Lloc: Espai Paulo Freire de la FEP 

 

Temes a tractar:  
1. Revisió dels compromisos presos 

2. Agenda Llatinoamericana 

3. 20è aniversari de la mort de Paulo Freire 

 

 

0. Demanda per part d’estudiats 
A l’inici de la reunió vénen tres estudiants de primer d’educació social que ja havien enviat un 

correu al nucli informant del seu interès per assistir a la reunió. Ens fan dues demandes:  

 Informació sobre Paulo Freire i invitació a fer una classe als estudiants de primer curs. En 

parlem i finalment s’acorda que en Sebas les rebrà la setmana vinent, els ensenyarà el 

material disponible en l’Espai Paulo Freire i parlaran de la possible sessió de classe.  

 Demanen també si poden assistir a la propera reunió de novembre perquè necessiten 

enregistrar en vídeo una reunió per fer un estudi de la dinàmica grupal que s’hi dóna. 

Acordem que no tenim cap problema...  

 

 

1. Revisió dels compromisos presos 

 Es revisa la relació d’articles que vam acordar fer i en Mon recorda que n’ha de fer un ara i 

que ja n’està al cas.   

 Pel que fa al Cicle de Debats UdG, no tenim cap informació. En Pere buscarà informació 

sobre les dates i el contingut exacte de les sessions.  

 En Mon informa que s’ha  trobat amb en Maxi per suggerir treballs fi de grau sobre Paulo 

Freire i el fons documental que hi ha.  

 S’informa que en Sebas, en Juli i en Pere van fer la visita al rector per proposar la 

col·laboració de la UdG en el documental “Leo a la vida”. La valoració de l’entrevista és 

molt bona i queda pendent del pressupost de proper curs i de formalitzar un acord que 

relacioni el documental amb professorat o alguna estructura de la UdG. Acordem que ho 

vincularem als professors del NPF.  

 50 aniversari de la mort de Milani. En Pere va parlar amb el degà i no hi ha cap problema en 

oferir alguna activitat amb reconeixement de crèdits. Cal només omplir la fitxa corresponent 

i presentar a l’equip de govern perquè l’aprovin. En Pere va parlar amb en Xavier i aquest 

es va comprometre a fer la fitxa per treballar-ho amb estudiants de les seves assignatures.  

 

 

2. Agenda Llatinoamericana 
En Jordi diu que espera les trucades o propostes per fer les presentacions als estudiants de la 

FEP. En Pere confirma que ha parlat amb la coordinació dels estudis d’educació social i que 

almenys una presentació es farà.  

S’informa de la novetat d’uns tallers sobre quatre temes: TTP, Agenda Llatinoamericana, 

l’ecologia i les desigualtats. Els tallers són d’una hora. Es demana de poder-los portar a les 
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classes de la FEP. Els tallers ja porten els professorat preparat i l’únic que cal és deixar l’espai i 

els estudiants per portar-los a terme.  

S’informa que el 4 de novembre es fa la presentació oficial de l’Agenda Llatinoamericana 

Mundial 2017 “Ecologia Integral. Reconvertir-ho tot” a les 19,30h al Centre Cívic de Sant 

Narcís.  

 

 

3. 20è aniversari de la mort de Paulo Freire 
En Sebas proposa que hi hagi un responsable per cada activitat i les que no tinguin responsable, 

que s’eliminin de la llista.  

 Digitalització material NPF. Al final han quedat 161 documents. La majoria és 

documentació de Salt. A més d’aquests, hi ha 40 documents més que són dossiers 

didàctics. Ara cal digitalitzar –ho tot. En Pere farà la gestió per veure com es pot fer. En 

Mon parlarà amb la  biblioteca per veure si aquest material escanejat s’hi pot vincular.  

 Cal mirar també si les revistes Diálogos i Cuadernos de Educació Contínua i els llibres 

editats per l'IPF tenen la col·lecció completa i, si cal, fer les gestions perquè hi sigui tots 

els números. En Xavier ho revisarà i farà la gestió amb en Pep Aparicio, si cal.   

 Amb aquestes gestions i un parell més que té pendents en Sebas, i hauria el fons de 

material complet.  

 Pel que fa al documental Leo a la Vida en Sebas continuar treballant el tema i en Pere 

farà el conveni o acords que calgui.   

 En relació als 7 cercles de lectura sobre Paulo Freire es comenta la conveniència de fer-

los per a públics diferents i no universitaris (p.e. els 2 ateneus populars, El Forn, 1 

biblioteca o Punt de lectura, l'Escola d'adults de Gi,...). Cada un d’ells podria escollir un 

capítol del llibre Parra, S; Aparicio, P (2009). La lectura, i l’escriptura, del món de 

Paulo Freire. Edicions CREC. Denes Editorial. Valencia. En Mon mirarà si hi ha algun 

col·lectiu més que es vulgui sumar a la proposta. En la propera reunió acordem tancar 

aquest tema i distribuir responsabilitats.  

 Acte homenatge Paulo Freire. En Mon mirarà de contactar amb el grup de teatre de la 

UdG (si n’hi ha actiu) i els ho proposarà. En Pere li passarà un dels llibres que es va fer 

en motiu de l’homenatge l’any de la seva mort.  

 

 

4. Torn obert de paraules 

 Acordem que la propera reunió serà el 16 de novembre (no el 9) i que tancarem les 

activitats definitives i responsables pel que fa als actes del 20è aniversari de la mort de 

Paulo Freire.  

 S’acorda donar d’alta a la llista de distribució en Miquel Blanch i la Dolors Terradas. En 

Pere farà les gestions.  

 

S’aixeca la sessió a les 20,15h.  

 

 

PROPERA REUNIÓ:  

Dimecres 16 de novembre de 2016, de les 18,30h a les 20,30h  

a l’Espai Paulo Freire de la FEP 
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