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Acta 06/2015-16  

Nucli Paulo Freire (dimecres 17 de febrer de 2016) 

 
Assistents: Xavier Besalú, Josep Callís, Josep Anguera, Món Marquès i Sebas Parra. 

S’excusen: Pere Soler, Margarida Falgàs, Jordi Planas, Roser Batllori 

Lloc: Espai Paulo Freire FEP 

Hora: 2/4 de 7 de la tarda 

 
 
Ordre del dia: 

1. Informacions 

2. Valoració sobre la reunió mantinguda amb el rector de l’UdG 

3. Article febrer 

4. Cercle de lectura per la propera sessió 

5. Educació en la futura República catalana 

6. Reunió amb el grup de l’Ateneu de Santa Eugènia 

7. Precs i preguntes 

 
1. Informacions 

 El rector de l’UdG ha tramès el document que presentarà a votació al Claustre. 
Es tracta d’una proposta de política universitària per potenciar entre d’altres 
aspectes, més autonomia universitària, equitat com aconseguir 
progressivament la gratuïtat de matrícules. 
 

 S’ha rebut la demanda d’integració al nucli per part d’en Joan Colomer i d’ 
Oleguer Montané  estudiant de quart de Pedagogia. Se’ls ha convidat a venir a 
la present sessió. 
 
 

2. Valoració sobre la reunió mantinguda amb el rector de l’UdG 
Es valora com a molt positiva la sessió de treball feta amb el rector Sergi Bonet degut a 
la seva total disposició en clarificar posicions i dubtes. Es remarca la seva voluntat de 
transparència en la gestió, obertura i capacitat de diàleg en tots els sectors 
universitaris i socials, planer i centrat en el que se li demanava. 
Es constata la sensació de comoditat i empatia amb el Nucli, que va mostrar al llarg de 
tota la sessió 
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3. Article mes de març 
 

Tal com estava planificada la proposta d’articles a fer arribar a la premsa, pel mes de 

març es creu oportú que es faci a partir de la proposta que el rector presentarà al 

Claustre i que a partir dels resultats que s’obtinguin, si resulten recolzades, vol 

presentar a la Generalitat unes propostes de potenciació de l’autonomia, 

democratització i equitat de les universitats catalanes. A tal efecte caldrà esperar els 

resultats de les votacions.  

Es demanarà a en Pere, considerant que assistirà al claustre, si voldrà fer un primer 

esborrany d’article en el que en Xavier s’ofereix, si cal, a col·laborar-hi 

 
4. Cercle de lectura per la propera sessió 

Considerant que la propera sessió correspon treballar un cercle de lectura es 

proposen: 

a) Entomar el tema de reflexionar sobre l’educació en la República Catalana que 

resta pendent. 

b) Analitzar el llibre Repensar l’Educació (UNESCO) 

Valorades les propostes s’acorda: 

 Treballar el de l’educació en la futura República Catalana. 

 En Sebas recollirà una síntesi sobre l’educació que apareixen en els 

diferents projectes de Constitució Catalana. Aquesta tasca ja l’ha de fer per 

presentar a la Xarxa, la qual demana al Nucli que hi aporti la seva anàlisi. 

 En Xavier el recull elaborat per l’ANC, Procés Constituent, i ILP. 

 La reflexió sobre el llibre editat per la UNESCO queda com a document de 

treball per una propera sessió de Cercle de Lectura tot recomanant-se que 

ja des d’ara es vagi llegint. 

 

5. Educació en la futura República catalana 

S’ha treballat en el punt anterior de debat. 

 
6. Reunió amb el grup de l’Ateneu de Santa Eugènia 

La demanda rebuda en el seu moment (finals del 2015) per part del grup de l’Ateneu 

de Santa Eugènia per reflexionar sobre la problemàtica juvenil del seu entorn i que va 
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quedar posposada des del passat desembre per dificultats de trobar un calendari 

adequat a les parts, cal retomar-lo. 

En Xavier ha contactat amb l’Ateneu disculpant el retràs en fer la sessió de treball tot 

demanant-los que concretin dates amb el Sebas que es posarà en contacte amb ells 

per fer-la abans de Setmana Santa. 

 
7. Precs i preguntes 
En Josep Callís considerant que el Nucli consta com a entitat integrada i impulsora de 
la Xarxa i Coordinadora d’Entitats Cíviques resulta incoherent que en formem part 
sense que hi tinguem presència en les seves sessions de treball i decisions. Planteja 
que caldria per un costat que, per una banda,  hi hagués alguna persona que 
representi al Nucli i, per l’altre, que si hi som representats cal un compromís real de 
participació en les seves decisions i d’actuar en algun dels diferents temes de treball 
que configuren la seva acció, ja que resulta impossible poder assumir una participació 
en tots els projectes que es plantegen.  
Considerant que en Sebas hi serà present, es demana que n0’assumeixi la 
representació del Nucli.  
En Sebas accepta la proposta sempre i quant es compleixi el segon punt indicat i que el 
Nucli participi en alguns dels projectes. 
Es remarca que amb el treball a fer sobre el Dret de l’Educació que es treballarà en lña 
propera sessió ja es farà una primera col·laboració tal com han demanat. 
 
No plantejant-se altres temes, s’aixeca la sessió a 2/4 de 9. 
 

 

PROPERA REUNIÓ: dilluns 14 de març de 2016, de 18,30 a 20,30 

a l’Espai Paulo Freire de la FEP 
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