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Acta 07/2017-18  

Nucli Paulo Freire (18 d’abril de 2018) 

 

Assistents: Xavier Besalú, Miquel Blanch i Pere Soler 

Lloc: Espai Paulo Freire de la FEP 

 

Setmana Paulo Freire 

Hem concretat els actes de la Jornada sobre Paulo Freire que es faran el dijous, dia 3 de 

maig: 

- De 11 a 12 hores (si en Sebas i en Joan estan disponibles; si no fos el cas, aquest 

acte el suspendríem): portes obertes a estudiants i professors de l’Espai Paulo 

Freire. 

- A les 12 hores: entrevista amb la degana de la Facultat per fer la donació formal i 

definitiva del fons Paulo Freire a la Facultat (caldria preparar els protocols i 

papers al respecte). 

- A les 13 hores: reunió i conversa amb el professorat que treballa Paulo Freire 

per presentar-los el Fons documental i l’Espai. Han confirmat la seva 

assistència: Juan González, Mariona Masgrau, Joan Canimas i Glòria Muñoz. 

- De 16 a 17,30: documental “Mon Marquès: el combat de la memòria”, amb la 

presència del professor Salomó Marquès i la “Guerrilla Comunicacional” 

(protagonista i realitzadors del documental). Hem quedat que entre en Miquel i 

en Pere confeccionaran el cartell que serà difós digitalment i també es faran 

alguns cartells per penjar a la Facultat. Per altra banda, en aquests moments ja 

sabem que no podrem comptar amb la sala d’actes per passar-lo. Disposem 

d’una aula per fer-ho, però mirarem de trobar un lloc millor... 

 

Propera reunió del Nucli: 

Hem quedat que a la propera reunió del Nucli farem cercle de lectura a partir d’un 

article de Carlos Aldana publicat a la revista rizoma freireano núm. 24. El trobareu en 

aquest enllaç: http://www.rizoma-freireano.org/la-llamada-de-los-pueblos-24 
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PROPERA REUNIÓ: 

dimecres, 16 de maig de 2018, de 18,30 a 20,30 

a l’Espai Paulo Freire de la Facultat 
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