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Acta 08/2016-17  

Nucli Paulo Freire (dimecres 19 d’abril de 2017) 
 

Es reuneixen a 2/4 de 7, a l’Espai Paulo Freire:  Xavier Besalú, Miquel Blanch, Josep 

Callís, Joan Colomer, Sebas Parra i Pere Soler per tractar el següent ordre del dia: 

Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació acta anterior 
2. Concreció final del Programa Setmana Freire 
3. Cercle de Lectura 

 

1. Lectura i aprovació acta anterior 
S’aprova l’acta 07 corresponent al mes de març. 
 

2.- Setmana Freire:  “Pedagogia de Combat. Recordant Paulo Freire 20è aniversari 

i Lorenzo Milani 50è aniversari “ 
 

Degut a les diverses dificultats sorgides s’acorda: 
 

 No integrar les exposicions de “Los Nadies” i de “Samba Kubally” degut a que ningú 

pot assumir la responsabilitat de l’organització,  muntatge i control.  

 Al no haver-se apuntat estudiants per fer la representació teatral de l’obra “El mestre 

de Barbiana” de Miquel Martí i no podent-se assumir per part dels membres del Nucli 

fer aquesta representació, per manca de temps, es substitueix aquesta activitat que 

havia de formar part de l’acte d’inauguració, pel documental  ·El combat de la 

memòria de La Guerrilla Comunicacional. 
 Integrar en el programa el logo de la Facultat d’Educació i Psicologia de l’UdG i 

el de la  Societat Catalana d’Història de l’Educació dels Països Catalans com a 

entitat col·laboradora i, a més, fer-hi constar nominalment el de les 

biblioteques i entitats que cooperen amb els Cercles de Lectura.  
 En Sebas planteja treure l’acte que ha de dinamitzar del dijous al migdia. Es 

debat sobre la conveniència o no de  fer-lo i s’acorda mantenir-lo. 
 En Josep informa que s’hagué d’anular el Cercle de Lectura programat a la 

biblioteca Salvador Allende degut a que únicament hi havia una inscripció. 

Segueix sense poder-se fer el de la Facultat. També el de l’Ateneu Eugenienc 

s’ha hagut de suspendre.  
 
En conseqüència el programa final queda establert segons es detalla a continuació: 
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 Dimarts 2 de maig 
 

o a 2/4 d’1:   Acte d’inauguració presidit pel Rector de l’UdG. 
                               Presentació del documental “Mon Marquès: el combat de la  
                              memòria”de La Guerrilla Comunicacional. 
 

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

 

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

 

 Pedagogia de l’oprimit → Ateneu Eugenienc 
 

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

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

 L’educació en la ciutat → Casal Independentista El Forn   
 

 Pedagogia de l’esperança → Biblioteca Salvador Allende  
 

 Pedagogia de l’autonomia → FEP de la UdG  
 

 Dimecres 3 de maig 
 

o a les 4:  Reunió del Consell Editor de la revista Rizoma Freiriano de l’Institut 
Paulo Freire d’Espanya. 
 

o a 2/4 de 7:   Taula Rodona a Escola d’Adults de Girona:      
                    “40 anys de les Escoles d’Adults”. Intervindran: Jaume Botey, Alfons  
                     Formariz, Núria Calatayud i Sebas Parra. Moderador: Miquel Blanch.   

 

 Dijous 4 de maig 
 

o a 2/4 d’1:   Conferència Lorenzo Milani, la revolución pedagógica, a càrrec de 
J.L. Corzo i Miquel Martí. Presentarà Mon Marquès. 

o a 2/4 7: Debat entorn a El Freire que me ha descubierto la  vida  animat 
per en Sebas Parra. 

 

 Divendres 5 de maig 
 

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

o a les 8:  A l’Ateneu Eugenienc, Presentació de Mon Marquès: El combat de 

la memòria de La Guerrilla Comunicacional. 

 

Acords derivats del programa 
a) Es fa una valoració econòmica de les despeses i suports amb que es compta per 

tal de fer la pertinent demanda oficial a la Facultat. ES concreta aquesta en 
sol·licitar un ajut de 600 euros. En Pere en tindrà cura. 
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b) Es prepararan cartells per poder penjar per la Facultat i també a la 
d’Humanitats alhora que programes de mà que, paral·lelament es puguin 
trametre via correu electrònic. Es demanarà que des de la Facultat ho facin 
arribar als departaments i facultats de l’UdG. 

c) En Miquel prepararà l’esquema del debat a fer a la taula rodona i ho farà 
arribar als ponents. 

d) Es creu oportú que el dijous de 10 a 12 es munti una taula de presentació i 
venda simbòlica de llibres editats o amb relació amb el Nucli i filosofia freiriana. 

 

2. Cercle de Lectura 
Tot i no disposar de massa temps, es posa sobre la taula per a fer-ne el debat el 
document  “Neoliberalisme impur: una crítica freiriana a les tendències dominants en 
l’educació superior” 
 

Existeix unanimitat total en valorar aquest article com a retrat perfecte del camí que 
ha iniciat la universitat catalana i en el cas de l’UdG permet atalaiar el futur que se 
n’espera en el cas que no hi hagi cap canvi de rumb.  
 

Sota un marc i miratge de “neoliberalisme d’esquerres” la UdG es vol vendre com a 
renovadora i al servei de la societat, no obstant la realitat és que està transformant la 
filosofia educativa i dinàmica universitària vers una situació de supercontrol i prioritat 
econòmica per sobre de les concepcions de compromís social.  
 

Es veu la necessitat de fer algun escrit crític analitzant aquesta realitat per tal que corri 
per les diferents facultats com a base de reflexió crítica, si bé això fora més adient 
treballar-ho a partir del proper curs donat que hi haurà campanya per a l’elecció de 
rector. 
 

També el debat porta a contrastar la realitat entre la pèrdua ideològica que prenen els 
partits denominats d’esquerres que assumint els paràmetres del neoliberalisme es 
diferencien poc dels partits de dretes, mentre, al contrari,  la societat diferencia 
clarament el sentint de dretes i esquerres i continua valorant i necessitant que els 
noms d’aquests partits siguin portadors de fonamentacions ideològiques d’esquerres i 
en conseqüència, la societat necessita de un replantejament polític amb profundes 
transformacions i replantejaments dins els partits. 
 
No havent-t’hi altres assumptes, s’aixeca la sessió a les 2/4 menys 5 de 9. 
 

 

PROPERA REUNIÓ: dimecres 17 de maig de 2017, de 2/4 de 7 a 2/4 de 9 a l’Espai 

Paulo Freire de la FEP 
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