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Acta 05/2014-15 Nucli Paulo Freire (19 de gener de 2015) 

 

Assistents: Xavier Besalú, Roser Batllori,  Pere Soler, Jordi Freixenet, Jordi Planas 

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

 

Temes a tractar: 

1. Exposició Samba Kubally 
2. Reunió amb els delegats dels estudiants de la Facultat 
3. Venda de llibres de l’Orlando Pineda i Sebas Parra 
4. Presentació de l’Agenda Llatinoamericana a la Facultat 
5. Cercle de Lectura 
6. Altres... 

Exposició Samba Kubally 

A les 18 hores ens vam trobar en Pere i en Xavier per revisar els 18 plafons de 
l’exposició del desè aniversari de la Samba Kubally (1999), que es guarden, encara ara, 
a la consergeria de la Facultat. 
Vam constatar que, dels 18 plafons, 8 contenen sobretot lletra: és on s’explica, any per 
any, la feina feta des de l’Escola. En canvi, els altres 8 són molt més il·lustrats, tot i que 
contenen els eixos bàsics que van inspirar la feina que es va fer. També cal dir que 
l’estat de conservació dels cartells és molt bo i que l’exposició es va fer amb molta cura i 
qualitat. Per tot plegat, plantegem al Nucli diversos dilemes i/o preguntes que caldrà 
resoldre a la propera reunió: 
 

- Hem de preparar una exposició temporal o es podria pensar en una exposició 
permanent (per exemple, en alguns replans de l’escala de la Facultat)? 

- Hem d’exposar els 18 plafons o només els 10 (d’acord amb el que s’ha exposat 
anteriorment)? 

- Ara com ara són cartells grans i plastificats: cal veure també amb quin suport 
s’hauria de fer l’exposició... 

- La data que ens semblaria més oportuna és la primera quinzena de maig, que 
podria servir també per commemorar l’aniversari de la mort de Paulo Freire. 

- En paral·lel a l’exposició, caldria pensar en preparar visites guiades a 
l’exposició; programar algun acte explicatiu (de la Samba, de l’educació 
d’adults, de la interculturalitat...); i potser caldria també programar algun dels 
documentals que ha fet en Pep Caballé... 

 
Reunió amb els delegats dels estudiants de la Facultat 
 
En Pere, que hi va assistir, en nom del Nucli, juntament amb en Mon i en Josep C., 
explica que, tot i la convocatòria feta,  només hi van assistir 5 estudiants: 3 del grau de 
psicologia i 2 del grau de treball social; cap dels graus de mestres, pedagogia i educació 
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social, que solen ser els qui han tingut més relació amb el Nucli. Explica que es van 
veure obligats a començar per explicar què és el Nucli i quin era l’objectiu concret de la 
reunió i que els estudiants s’hi van mostrar molt interessants i van dir que ho 
comentarien amb la resta dels delegats i amb els estudiants dels respectius graus i que 
mirarien de recollir propostes i de fer-nos-les arribar. 
A títol d’exemple, es va parlar de l’obra de teatre “Plora Palestina”, del cicle de 
documentals que es farà el mes vinent al Truffaut, de la ILP per una nova llei d’educació 
a Catalunya, etc. 
A la vista d’això, vam quedar de programar una activitat seguint el mateix patró dels 
assassinats de Mèxic sobre els atemptats de França (Charlie Hebdo) i la creixent 
islamofòbia. En principi, es faria el dimecres 18 de febrer, a la planta baixa davant de 
l’ascensor, entre les 10,30 i les 11,15. En Xavier contactarà amb en Mostafà Shaimi per 
si pot introduir la qüestió (Ja ens ha dit que sí).  
 
Venda del llibre de l’Orlando Pineda i en Sebas Parra a la Facultat 
 
Aquesta és una proposta d’en Sebas. En no ser present a la reunió d’avui, el tema es 
deixa pendent per a la reunió de febrer. 
 
Presentació de l’Agenda Llatinoamericana a la Facultat 
 
En Jordi P. Informa de la reunió que van tenir (com a Agenda Llatinoamericana) amb 
el delegat de Cooperació (Ignasi Vila). De tota manera, per fer via, vam quedar que, pel 
que fa a la presentació de l’Agenda a la Facultat, ens en cuidarem nosaltres, repetint 
una mica el format del curs passat. En aquest sentit, acordem que les presentacions es 
faran entre la segona quinzena de febrer i el mes de març (per acotar-ho una mica). 
En Xavier diu que n’ha parlat tant amb en Manel Barbero de Treball Social (compten 
fer-ho com el curs passat, dins de les activitats de dijous dels de primer curs) com amb 
en Carles Serra de Pedagogia (també s’inclouria entre les activitats de dijous dels 
estudiants de primer). Tant a l’un com a l’altre se’ls ha de demanar quins dies concrets 
ho han programat i fer-ho saber a en Jordi P. Per tal de preveure qui de l’Agenda en pot 
assumir la presentació. 
En Pere n’ha parlat amb l’A. Planas d’Educació social i la cosa ara és la mateixa: 
concretar quin dia/dies es programa. A Mestres sembla que no s’ha fet encara cap 
gestió: demanem a en Josep C. I a la Margarida si ho poden moure i fer saber també a 
en Jordi P. Els cursos, els dies i les hores en què es podria fer aquesta presentació.  
La idea seria que a la propera reunió ja ho tinguéssim tot lligat, però això significa que 
hem de fer feina abans... 
Més coses en relació a l’Agenda: 

- En Jordi P. Ens fa saber la convocatòria del 2n Premi a l’Opinió Escrita. 
Quedem que ho traslladarem al deganat de la Facultat perquè en faci difusió 
entre tots els estudiants (cosa que ja s’ha fet el dijous 22 de gener). 

- També ens demana que algú del Nucli formi part del Jurat del Premi, com el 
curs passat. Quedem de proposar-ho a en Mon si vol seguir fent-ho (Ja ha dit 
que sí). 

 
Cercle de Lectura 
 
Gairebé a les 19 hores en punt vam començar el Cercle de Lectura, que aquesta vegada, 
com sabeu, anava sobre la Lliçó inaugural del curs a la UdG. 
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Tot primer, en Xavier va exposar les línies mestres que havien guiat el seu contingut, 
fent èmfasi en dos aspectes: que no és veritat que la situació actual sigui catastròfica en 
l’àmbit educatiu i universitari, ni que sigui pitjor que fa 50 anys, com sentim tantes 
vegades; i que el compromís dels universitaris, dels que tenim una feina intel·lectual, 
passa en primer terme per ser presents en el combat cultural, en la lluita pel significat, 
que vol dir contestar els discursos dominants i fer sentir i saber les alternatives a aquest 
discurs. 
En el debat posterior, va intervenir, en primer lloc, la Roser, que va remarcar dos 
aspectes de la lliçó: el seu optimisme, que sembla que actualment estigui mal vist; i un 
cert regust als plantejaments socialdemòcrates de l’historiador britànic Tony Judt 
(“Pensar el segle XX”) en relació al paper dels intel·lectuals. 
En Pere portava 8 anotacions, però només vam tenir temps de dialogar sobre tres: el 
pes del comunisme, durant la guerra freda, per contenir les polítiques capitalistes i per 
fer efectiu l’estat del benestar a Occident (ara no hi ha cap contrapès al neoliberalisme 
triomfant); el fet que no hi hagi un horitzó, que el futur o bé no interessa o bé ha quedat 
desdibuixat i així és molt difícil sostenir una lluita continuada; l’estranya conjunció 
d’un relat que combina el neoliberalisme (és a dir, la desregulació de tot, l’absència de 
regulació estatal) i el conservadorisme (que justament demana una regulació estricta de 
determinats temes i un pes creixent de l’estat repressiu i controlador). 
En Jordi F. Es va fixar en la crítica que es fa a la qüestió de les competències i com, en 
el seu moment (el de la confecció dels nous plans d’estudi arran del pla Bolonya), va 
semblar una cosa desitjable i que millorava la situació anterior... 
 
Altres 
 
La Roser ens recorda que a la propera reunió en Jordi F. ens ha d’explicar la seva 
experiència, el seu projecte, de cooperació a la Índia. 
(No va sortir a la reunió, però em sembla que val la pena: en Cisco M. ens ha fet arribar 
un document, que parla d’un projecte, “Eclèctica”, que crec que té interès per parlar-ne 
el proper dia. S’adjuntarà a l’acta). 
 
 
 
 
 

PROPERA REUNIÓ: 

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

a l’Espai Paulo Freire de la FEP 

 


