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Acta 09/2015-16  

Nucli Paulo Freire (dimecres 18 de maig de 2016) 

 
Assistents: Xavier Besalú, Josep Callís, Joan Colomer, Josep Anguera, Sebas Parra i Pere 

Soler.  

Lloc: Espai Paulo Freire FEP 

Hora: 2/4 de 7 de la tarda 

 
 
Ordre del dia: 

1. Adhesió Manifest AMPA Montfalgars 

2. Espai Freire 

3. Responsabilitat social universitària 

4. Reflexió sobre Educació i Escola en la República Catalana 

5. Sessió juny 

6. Precs i preguntes 

 
1. Adhesió Manifest AMPA Montfalgars 

L’AMPA de l’escola Montfalgars de Santa Eugènia ha elaborat un manifest en contra de 
la decisió de l’Ajuntament de Girona de reduir l’ajut que fins aquest moment s’havia 
destinat a donar viabilitat a la biblioteca escolar del Montfalgars com a base de 
dinamització social del barri. Per tal de donar suport a dit manifest es fa una campanya 
de recollida de signatures. 
S’acorda: Es farà arribar un escrit d’adhesió del Nucli Freire  a l’AMPA de Montfalgars 
donant recolzament al manifest i a la seva acció en defensa de la biblioteca. En tidrà 
cura en Sebas. 
A nivell individual els assistents signen l’adhesió al manifest. 

 
2. Espai Paulo Freire 
Es comenta la sessió de presentació que es va fer de l’Espai Paulo Freire i el material 
que s’hi exposa com a fons documental. A tal efecte cal agrair el treball fet per part 
d’en Sebas i en Joan per fer possible l’organització i catalogació de tot el material que 
s’hi exposa. En l’acte intervingueren en Sebas, l’Oliveras, en Mon i el degà de la FEP.  
A tal efecte i per tal de possibilitar-ne una visita més efectiva es varen elaborar tres 
documents informatius per tal d’ajudar en les visites guiades i facilitar-ne la consulta: 
Objectius de l’Espai; Orientacions per a la visita guiada i Llistat de material. 
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Es remarca que la presentació fou una acció inicial per començar a donar a conèixer el 
fons si bé l’acte inaugural serà a partir de setembre després d’haver-se acabat de 
solucionar els aspectes pendents que es concreten en: 

a) Finalitzar el procés de codificació i preservar el material. Per això cal: 

 Elaborar un fons fotogràfic i la seva digitalització y preservació del 
material 

 Fer la indexació i selecció del material recollit 

 Revisió i actualització del fons Freire de la biblioteca del Barri Vell. 
 
S’acorda: 

 primer bloc de treball: 
o en Pere contactarà amb el Servei de Medis Audiovisuals de la FEP per tal 

que facin les fotografies i posterior digitalització del material.  Si cal ho 
acordarà amb el deganat. Caldrà que, posteriorment, es posin en 
contacte i d’acord amb en Sebas per concretar i definir el què caldrà fer. 
 

o Es plastificarà tota la documentació que calgui per evitar el seu 
deteriorament per l’ús que se’n podés fer. En Sebas i en Joan 
seleccionaran el material que calgui plastificar i en Pere tindrà cura 
d’acordar pressuposts i materialitzar-ne la plastificació.  

 

o Recollida dels pòsters que resten en espais diversos de la FEP. En Xavier 
n’assumirà la tasca. 
 

 Segon i tercer bloc : 
En Sebas i en Joan tindran cura de l’actualització, selecció i indexació del 
material. 
 

Es creu convenient, a més, que: 

 Es col·loqui un rètol amb el nom d’Espai Paulo Freire i l’anagrama del Nucli a la 
porta d’accés de dit espai. Es creu que fora adient ubicar-lo en el semicercle 
superior que emmarca la porta d’entrada. 

 Es posi en enllaç en la web del Nucli per accedir al Fons de la Biblioteca. 

 Determinar una vegada es tingui tot el material, la distribució definitiva 
d’aquest en l’Espai Freire. 

 Demanar el canvi d’armari tancat que hi ha en l’espai per un altre de portes de 
vidre ja que permet més l’exposició i visualització del material. 

 Incloure els tres documents i la digitalització del material, en la web del Nucli. 
 

3. Responsabilitat social universitària 
 

A conseqüència de la sessió d’intercanvi entre 13 universitats de l’estat espanyol (5 de 

públiques, entre les quals l’UdG) celebrada a l’UdG per tractar sobre les càtedres de 
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responsabilitat social universitària potenciada des del Banc de Santander amb qui 

l’UdG ha establer convenis comercials a partir dels quals l’UdG rep una dotació de 100 

beques per a estudis de màsters i suport per a la creació de la càtedra centrat en 

aquest objectiu, es constata una clara incongruència alhora que una direccionalitat 

controlada pel món de la banca i empresariat fet que entra en contradicció amb el que 

hauria de ser una efectiva i crítica responsabilitat social corporativa.  

En base a aquesta situació es creu necessari que el Nucli manifesti la seva posició en 

relació al què hauria de ser una responsabilitat social universitària. Es tracta d’elaborar 

una reflexió o posició conceptual oberta a la ciutadania i al propi mon universitari i no 

tant un estudi crític respecte la càtedra. En conseqüència, s’acorda fer un escrit 

d’opinió i trametre’l a la premsa (Diari de Girona, El Punt) i una vegada es publiqui fer 

córrer per la xarxa l’enllaç d’aquesta notícia. En Josep Anguera tindrà cura d’iniciar-ne 

l’esborrany que posteriorment trametrà a la resta de membres del Nucli i si es creu 

adient es polirà o complementarà. 

4. L’educació i l’escola en la República Catalana 

Donat que no hi ha temps de tractar-ho es deixa pendent. 

5. Propera sessió 

Per a la propera sessió de juny es concreta com a punt de treball la reflexió sobre 

l’educació i l’escola en la República Catalana que resta pendent des de fa ja varies 

sessions. 

6. Precs i preguntes 

En Josep C. demana si es pot concretar el més aviat possible la concreció sobre la data 
de reunions del proper curs ja que està acabant de gestionar l’agenda i necessita 
saber-ho, com possiblement li passi a la resta de membres. S’acorda que en Josep faci 
una demanda d’opinió al respecte. 
 
No plantejant-se altres temes, s’aixeca la sessió a 2/4 de 9. 
 
 
 

 

PROPERA REUNIÓ: dimecres 22 de juny de 2016, de 18,30 a 20,30 

a l’Espai Paulo Freire de la FEP 
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