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Acta 03/2016-17  

Nucli Paulo Freire (dimecres 16 de novembre de 2016) 

 
Assistents: Xavier Besalú, Josep Callís, Joan Colomer, Món Marquès, Sebas Parra i Pere 

Soler.  

Lloc: Espai Paulo Freire FEP 

Hora: 2/4 de 7 de la tarda 

 
Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació acta anterior 
2. Revisió accions programades 
3. Informacions, precs i preguntes 

 

1. Lectura i aprovació acta anterior 
En Món indica que hi ha un error en la data de reunió i que cal esmenar-ho; sense 
altres propostes d’esmena, s’aprova l’acta 2-16/17 corresponent al  mes d’octubre. 
 

2. Revisió accions programades 
 
2.1. Debats de la FEP sobre “Migracions i Fronteres” 
Considerant que en aquests moments no es tenen informacions detallades en relació 
al projecte a desenvolupar en el mes de febrer es posposa el debat i anàlisi sobre com i 
de quina manera el Nucli hi pot participar. 

 
2.2. Treballs de grau 
En Món contactarà amb el Maxi per tal de potenciar l’opció de fer recerca a partir del 
material i documentació existent en l’arxiu del Nucli. 
 
2.3. 50è aniversari de la mort de Lorenzo Milani 
En Xavier parlarà amb el degà per oferir la possibilitat que l’alumnat de la facultat 
pugui assistir als actes que des del Nucli es programin. 
Es representarà dins la setmana Freire. 
 
2-4. Actes setmana Paulo Freire  
Per tal de commemorar el 20è aniversari de la mort de Paulo Freire (nit del ¾ de maig) 
es valora positivament que al llarg de la setmana dedicada a Freire (1 a 7 de maig) es 
programin els actes següents: 
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 Inauguració oficial de l’Espai Paulo Freire. 

 Oferta de visites guiades. 

 Representació teatral sobre l’obra de Paulo Freire. En tindrà cura l’Aula de 
Teatre de l’UdG i se’ls donarà el material que vam fer en motiu de l’homenatge 
a Paulo Freire el 1997. Es parlarà amb la Meritxell Torres per acabar de 
concretar si cal donar fet el plantejament o ells recrearan l’obra. 

 Oferir una proposta destinada als estudiants fer aproximar al coneixement de 
Freire amb crèdits de reconeixement. En Xavier s’ofereix a col·laborar-hi. Se’n 
parlarà amb el degà i es complementarà la demanda de manera oficial. 

 Reunió de la Junta Rectora Paulo Freire a Girona. S’acorda que les persones de 
la Junta han de cobrir personalment les seves despeses a excepció que si 
aprofitant l’estada es programa algun acte acadèmic, aquest sí seria cobert 
econòmicament.  

 Mostra de llibres. Aprofitant l’estada de la Junta Rectora es creu interessant 
que es pugui fer una mostra bibliogràfica de les edicions fetes des de l’Institut 
Paulo Freire. En aquest cas posar a la venda, a preu simbòlic, per exemple 2 €, 
els llibres editats des de Girona. 

 Cercles de Lectura. Es programaran set cercles a fer en entorns i ubicacions 
diferents: al Forn, Biblioteca Salvador Allende; E.A.de Girona; Ateneu de Celrà; 
Ateneu Eugenienc; Grup de Lectura de Sant Narcís i a la FEP. 
A cada grups se’ls lliurarà les separates dels documents a analitzar i  a més, a  
cada grup en Sebas els donarà una informació-formació sobre la metodologia 
de treball per portar a terme el cercle de lectura. Les sessions es farien amb 
anterioritat a la celebració de la Setmana Freire per tal que al llarg d’aquesta es 
pugui organitzar una sessió de síntesi i debat en el que cadascun dels grups 
aporti les seves conclusions.  

 Visionat del documental “Leo a la vida” creat per Imatges per la Solidaritat. En 
aquest cas cal acabar de concretar el procediment per tal que des de rectorat 
puguin justificar l’ajut negociat per fer possible aquest documental. D’entre les 
diverses possibilitats que es debaten  es creu que la millor opció seria a través 
de l’Institut Paulo Freire o bé del Deganat, amb prioritat per la primera opció. 
En Pere en farà el seguiment i gestió. 

 Articles. Fer sortir a la premsa les activitats i donar a conèixer a Paulo Freire. 
 
2.5. Espai Paulo Freire 
En Sebas i en Joan informen sobre la situació i treball fet a l’Espai Paulo Freire i les 
necessitats i treballs a fer. 

 Digitalització del material.  Cal acabar de negociar l’adquisició de l’escaner amb 
el degà. En tindrà cura en Pere. 

 Cal definir les condicions necessàries i qualitat que han de tenir els documents 
escanejats. Es parlarà amb en Jaume. 
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 Revisar la documentació i revistes que han d’arribar a la Biblioteca en nom del 
Nucli. En Xavier mirarà si hi són totes fins a la data actual. 

 Es considera que l’Espai Paulo Freire s’ha de mantenir a l’aula 029 tot i que 
resulta petita per mostrar adequadament tota la documentació. Resta acabar 
de posar el rètol a la porta (Pere), penjar els quadres, en Joan i en Sebas 
parlaran amb consergeria per indicar-los on cal situar-los. 

 Visites a l’Espai. Han passat per l’Espai un grup de 17 persones pertanyents al 
claustre i estudiants de l’Escola d’Adults de Girona als qui se’ls va fer una visita 
guiada.  
Vist el bon resultat de l’experiència es mirarà de mantenir-la anualment 
procurant que la visita sigui dirigida per persones de la pròpia escola d’adults.  
Per un resultat el màxim de positiu possible cal tenir ben elaborada una guia 
didàctica centrada en els materials presents. 
Caldrà oferir, cada any,  una presentació a l’alumnat de primer per tal que en 
tinguin coneixement. 
 

 

2. Informacions diverses 
 
2.a. Reunió Institut Paulo Freire 
El 2 de desembre a Xàtiva  tindrà lloc la reunió ordinària de l’Institut Paulo Freire. En 
Joan hi assistirà en representació del Nucli. 
 
 
No havent-t’hi altres assumptes, s’aixeca la sessió a 1/4 de 9.. 
 
 
 

 

PROPERA REUNIÓ:  

dimecres 14 de desembre de 2016, de 18,30 a 20,30 a l’Espai Paulo Freire 
de la FEP 
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