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Acta 04/2015-16  

Nucli Paulo Freire (dimecres 16 de desembre de 2015) 

 
Assistents: Josep Callís,  Pere Soler, Josep Anguera, Jordi Freixenet, Món 
Marquès i Margarida Falgàs. S’excusen Xavier Besalú i Jordi Planas. 

Lloc: Espai Paulo Freire FEP 

Hora: 2/4 de 7 de la tarda 
 
Temes a tractar: 

1. Reunió amb un grup de l’Ateneu Eugeniec 

2. Acció a l’IES Vallvera de Salt 

3. Articles per la premsa 

4. Planificació de la trobada amb el rector 

5. Per una escola en una Catalunya Independent 

6. Altres 

7. Precs i preguntes 
 
1. Reunió amb un grup de l’Ateneu Eugeniec 

En relació a la demanda feta des de l’Ateneu Eugenienc on un grup ha 
elaborat una proposta d’intervenció en el barri i ens demana de discutir-la 
amb el Nucli per després considerar una possibilitat de col·laboració, 
s’acorda: 
 Proposar una trobada amb ells pel dilluns 11 o pel 25 de gener, la 

que millor els vagi i fer-la a la Facultat si els va bé. Es demanarà a en 
Sebas que ho coordini. 

 
2. Acció a l’IES Vallvera de Salt 

En Josep C. explica que s’ha coordinat l’anada a l’IES Vallvera de Salt per 
fer una sessió de presentació sobre Paulo Freire i el seu ideari. Es farà el 
proper dilluns 21 de ¾ d’1 a ¾ de 3. En Sebas n’assumirà la xerrada. 
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3. Articles per la premsa 

El corresponent al mes de desembre ja l’ha fet en Josep Anguera i ja l’ha 
fet arribar.  
El de gener l’està preparant en Món. 
Donat que en la sessió que es distribuïren la responsabilitat d’assumir 
articles en Josep Callís no hi era, n’assumirà un. 
 
4. Planificació de la trobada amb el rector 

Per tal de preparar les qüestions a formular al rector amb motiu del seu 

equador de mandat es creu oportú tenir en compte dues direccionalitats: 

a) Partir de les qüestions que se li formularen en la sessió del 13 de 

gener de 2014 i que consten en l’acta de dita sessió i incidir de nou 

en aquelles que a hores d’ara no tenen, encara, cap tipus de 

resolució o posicionament. 
 

b) Integrar, a més, les noves problemàtiques i necessitats sorgides en 

els moments presents. 

 
Per altra banda tenir, també, en consideració i diferenciar aquelles 

qüestions derivades de les possibilitats resolutòries que es poden atendre 

fruit del poder i autoritat que es té com a rector de les que venen 

determinades per altres organismes superiors.  

En relació al primer bloc és on es  pot demanar el compromís d’acció; un 

exemple pot ser el programa de govern presentat en el moment de les 

eleccions. Respecte a les que depenen d’organismes superiors tot i que no 

es pugui demanar compromís d’acció sí es pot demanar en els casos que 

es consideri necessari que faci arribar la queixa o proposta de millora. 

En base a les dues direccionalitats a tenir en compte i com a síntesi de 

punts claus de debat es concreten: 

 Demanar el posicionament i què es pensa fer per tal de potenciar i 

valorar la docència. 
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 Quins criteris, al seu entendre, caldria tenir en compte per avaluar 

la qualitat de la docència. 

 Com es controla aquesta qualitat en el moment de contractar 

professorat. 

 Plantejar si es pensa modificar algun aspecte de la direccionalitat 

mercantilista-econòmica que està imperant en el procés 

d’internacionalització. 

 Com es pensa actuar dins aquest marc d’internacionalització per 

evitar que l’UdG es despersonalitzi i descatalanitzi. 

 Com es pensa millorar la relació amb el territori i el debat ciutadà. 

 Quins han de ser els elements tangibles a tenir en compte sobre el 

creixement i la qualitat. 

 Quines estructures es pensen desenvolupar per millorar i potenciar 

la participació estudiantil i la millora de la democratització en la 

gestió dels centres universitaris. 

 Què pensa fer per incrementar la cultura preventiva laboral de la 

universitat. 

Per tal d’acabar de polir i precisar el posicionament del Nucli es demana 

que tothom es llegeixi l’acta 3 del 2014 per tal d’analitzar les qüestions 

que es formularen al rector i les respostes que va donar a cadascuna 

d’elles i, en conseqüència, valorar quins interrogants en resten pendents i 

que cal afegir a la llista anteriorment proposada. 

S’acorda que per tal de donar ressò a la sessió, aquesta sigui oberta a tot 
el personal de l’UdG, professorat, personal de servei i estudiants. A tal 
efecte es farà arribar dita convocatòria al Consell d’Estudiants i es 
trametrà un comunicat a cadascun dels degans demanat que en facin 
difusió en tots els àmbits de la seva facultat. 

 
5. Per una Escola en una Catalunya independent 

No havent-t’hi temps per tractar aquest punt de l’ordre del dia es deixa 
pendent per una altra sessió de treball. 
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6. Precs i preguntes 

Es recorda que avui ha tingut lloc l’acte commemoratiu del 4 aniversari de 
l’entrada dels mossos d’esquadra a l’UdG acció que ha comportat que 
encara avui hi hagi 12 estudiants encausats. La mostra d’adhesió s’ha fet 
davant el rectorat. 
 
Cal esmentar la presència de les persones que formem el Nucli Freire, com 
a representació majoritària del professorat present. 
 
Cal remarcar l’actitud del rector demanat la retirada de la inculpació dels 
12 estudiants tot indicant que la universitat ha de ser un centre de 
formació d’esperits lliures, crítics i d’acceptació de la diversitat d’idees 
 
No plantejant-se cap nova qüestió, s’aixeca la sessió a ¾ i 5 de 8 del 
vespre. 
 
 

PROPERA REUNIÓ: Trobada amb el rector 

dilluns, 18 de gener de 2016, de 18,30 a 20,30 

a l’Espai Paulo Freire de la FEP 

Pot haver-n’hi una l’11 o el 25 amb l’Ateneu Eugenienc 
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