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Acta 05/2016-17  

Nucli Paulo Freire (dimecres 18 de gener de 2017) 

 
Assistents: Xavier Besalú, Josep Callís, 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 de les accions programades 
3. Altres temes 
4. Programa actes Setmana Freire 

 

1. Lectura i aprovació acta anterior 
S’aprova l’acta 04-16/17 corresponent al mes de desembre. 
 

2. Revisió accions programades 
 

 TFG sobre la història de l’EA a Girona a partir de la premsa gironina 
La Irene García, estudiant de Pedagogia, ha assumit fer aquest treball  de final de 
grau en el que s’hi posarà de manera immediata. El coordinaran en Sebas i en 
Xavier Besalú. 
 

 Sol·licitud al deganat de participar en els actes d’aniversari de la mort de Milani 
En Xavier va complimentar i presentar la documentació corresponent –ens la va fer 
arribar el 22 de desembre per si hi havia algun aspecte que calia retocar- en relació 
a organitzar un curs per donar a conèixer Lorenzo Milani e aquest 50è aniversari de 
la seva mort juntament amb una representació teatral de l’obra creada per en 
Miquel Martí. El degà ha indicat que cal que passi per l’aprovació de la Junta de 
Facultat i que en aquests moments no s’ha convocat encara. 
El procés de matriculació es preveu del 9 al 17 de febrer, oferint-se 20 places per a 
estudiants de Magisteri de Primària, Pedagogia i Educació Social. 
Desenvoluparan la docència, oficialment en Xavier amb la col·laboració d’en Mon i 
en Miquel Martí. 
 

 Representació i lectura de obra de Freire per part de l’Aula de teatre 
En Sebas va contactar amb la Meritxell i la Mercè Mas de l’Aula de Teatre i 
comunicaren que no podien assumir dita representació però que en la que tenen 
establerta pel mes de maig dins el Temps de Flors, hi poden incloure elements 
dedicats a Milani i Freire. 
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Considerant que la proposta no s’adequa als objectius pel que va proposar-se 
s’acorda agrair la seva atenció tot posant-nos a la seva disposició per si necessiten 
ajut pel muntatge de maig, però que des del Nucli s’assumirà la representació ja 
que ha de formar part de la Setmana Freire. 
 

Per tal de poder-lo portar a terme s’acorda: 
a) Cercar una persona entesa en dramatúrgia per tal que assumeixi la direcció. Es 

contactarà amb el grup de l’Ateneu de Santa Eugènia. 
 

b) Es farà un cartell informatiu sol·licitant estudiants que voluntàriament hi 
vulguin participar com a actors. 
 

c) En el cas de no haver-hi voluntaris, els inscrits en el curs sobre Freire, la meitat 
podria assumir aquesta tasca com a treball. 

 

  Tramesa de documentació pels CL 
En Sebas ha fet arribar en PDF “ La lectura, i l’escriptura, del món de Paulo Freire” a 
tots els membres del Nucli i en especial pels responsables dels CL. 
 

 Adquisició de l’escàner 
En Xavier va mantenir una reunió amb la administradora de la Facultat la qual va 
denegar la sol·licitud de compra justificant que per l’objectiu que es demana, i 
segons els seus càlculs, resulta poc rendible la seva adquisició.   
 

 Revisió del material existent del Fons Paulo Freire de la Biblioteca del Barri Vell  
En Xavier explica que no ha pogut efectuar aquesta revisió i que resta pendent. 

 
 

3. Altres temes 
 

3.a. 3r Cicle de Debats de l’UdG 
Ha arribat el programa preparat per aquest cicle. Es valora la possibilitat de si des del 
Nucli es pot aportar quelcom o d’aprofitar el que es planteja per a que l’alumnat se’l 
faci més seu. 
Considerant que tot està ja lligat, que estem compromesos en les activitats de la 
Setmana Freire, que la informació correspon a rectorat i facultat i que no es disposa de 
suficient persones per treballar-hi, s’acorda no incidir-hi. 
 
3.b.  Curtmetratge Leo i la vida 
La situació actual no permet pensar en poder-lo tenir llest pel maig degut a problemes 
tècnics sorgits a última hora. Es treballarà per poder-lo presentar el setembre. 
El conveni que fa el rectorat per aquesta edició s’estableix amb el Nucli Freire i alhora 
amb Guerrilla Comunicacional. 
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3.c. Nova col·lecció d’obres de pedagogia a Galícia 
Seguint la línia d’Eumo de donar a conèixer l’obra de la pedagogia universal, preparen 
aquesta línia en edició galega. Han demanat a en Xavier per fer el pròleg de l’obra 
dedicada a Freire. 
 
3.d. Cercles de Lectura per la Setmana Freire 
Tal com s’havia establert els responsables de fer els contactes amb les entitats 
acollidores dels cercles de lectura (Sebas, Joan, Mon, Miquel, Manel) han fet els 
corresponents contactes a l’Ateneu Popular Salvador Catà; l’Ateneu Eugenienc, Punt 
de lectura de St. Marcís; EA de Girona; El Forn i Biblioteca Salvador Allende. 
 

Les propostes a debatre a cada cercle i els moderadors per a cada una d’elles seran:  
 

 L’educació com a pràctica de la llibertat → Ateneu Popular Salvadora Catà / 
Joan Colomer 
 

 Pedagogia de l’oprimit → Ateneu Eugenienc / Sebas Parra 
 

 Cartes a Guinea-Bissau → Punt de lectura St. Narcís / Mon Marquès 
 

 La importància de llegir i el procés d’alliberament → EA Girona / Miquel 
Blanch 
 

 L’educació en la ciutat → Casal Independentista El Forn   
 

 Pedagogia de l’esperança → Biblioteca Salvador Allende / Josep Callís 
 

 Pedagogia de l’autonomia → FEP de la UdG  
 

 Resta per concretar si en Manel pot assumir la del Forn i per la Facultat si ho pot 
fer la Margarida o la Roser. Es parlarà amb cadascú. 

 

 Es creu convenient que les sessions de debat es facin segons les possibilitats 
d’agenda de cada moderador però a ser possible dins la segona quinzena d’abril. 

  

4.  Programa preliminar aniversaris In memoriam: Freire 20,è Milani, 50è  
 

En Mon ha fet arribar l’acord de la Societat Catalana de Pedagogia segons el qual 
assumeixen les despeses derivades de la vinguda de J.L. Corzo. En aquest cas, però, 
serà entre el 20 i 25 de març i farà unes sessions en d’altres indrets a part de Girona. 
Considerant que s’havia planificat per la setmana Freire, es mirarà que en dites dates 
pugui ser-hi present. 
 

A partir de les possibilitats de les propostes s’acorda: 
 

 Es celebrarà del 2 al 5 de maig 
 

 Donar un títol general a la setmana Freire que sigui impactant, com a exemple 
“Pedagogia de Combat”. Caldrà acabar de pensar-hi.  A més un subtítol com 
Recordant Paulo Freire 20è aniversari i Lorenzo Milani 50è aniversari  
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Programa: 
 

 Dimarts 2 de maig 
 

o a 2/4 d’1:   Acte d’inauguració. 
                                       Lectura de textos “Homenatge a Paulo Freire”. 
 

o a 2/4 de 7:  Presentació de les conclusions dels set grups de  
                                            Cercle de Lectura fets sobre Paulo Freire i debat. 
 

 Dimecres 3 de maig 
 

o a 2/4 d’1:   Inauguració Espai Paulo Freire i visita guiada. 
 

o a 2/4 7:      A Escola d’Adults de Girona:  Taula Rodona sobre  
                               40 anys de les Escoles d’Adults de Girona.  
                                Intervindran Jaume Botey; Paco García de Haro i  
                                Sebas Parra. Moderador: Miquel Blanch.   
 

 Dijous 4 de maig 
 

o a 2/4 d’1:    Debat en torn de: El Freire que me descubierto la  
                    vida  d’en Sebas Parra. 

 

               a 2/4 7:    Representació teatral sobre Lozenzo Milani.  
                                Obra de Miquel Martí. 
 

 Divendres 5 de maig 
 

o a 2/4 d’1:  Conferència J.L. Corzo sobre Lorenzo Milani  
                                       (títol a concretar) 

 

o a les 5:       Reunió Junta Rectora de l’IPF d’Espanya. 
 

o a les 8:      A l’Ateneu Eugenienc: Lectura de textos  
                                        “Homenatge a Paulo Freire”  
 

*La mostra i venda de llibres resta pendent de concretar quan serà el millor moment. 
Es comenta que fora bo que, com a mínim, fossin exposats un parell de dies. 
 

* Cal procurar que la taula rodona i xerrades incideixin en fer paleses les trames de 
vida tal com valora Freire com a base de la conscienciació i per tant interpel·lar als 
assistents. 
 

No havent-t’hi altres assumptes, s’aixeca la sessió a 1/4 i 5 de 9. 
 

 

PROPERA REUNIÓ: dimecres 15 de febrer de 2017, de 18,30 a 20,30 a l’Espai Paulo 

Freire de la FEP 
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