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Acta 08/2014-15 Nucli Paulo Freire (13 d’abril de 2015)

Assistents: Xavier Besalú, Roser Batllori, Pere Soler, Jordi Planas, J. Anguera, Sebas
Parra, Glòria Sans, Jordi Freixenet, Maria José Aldana
Lloc: Espai Paulo Freire de la Facultat d’Educació i Psicologia

Temes a tractar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentació Agenda Llatinoamericana
Documental sobre Veneçuela
Exposició Samba Kubally
Setmana Paulo Freire: 4 a 8 de maig
Cercle de lectura per al mes de maig
Altres...

Presentació de l’Agenda Llatinoamericana:
En Jordi Planas explica que s’ha pogut lligar la presentació de l’Agenda al grau de
Treball Social. Es farà el dia 30 d’abril. En canvi, no s’ha avançat en la presentació als
graus de Mestre i d’Educació Social.
Documental sobre Veneçuela:
En Jordi Planas remarca l’interès del documental que explica el cop d’Estat de fa uns
anys a Veneçuela, que dura aproximadament una hora i quart. Es valora l’oportunitat
d’organitzar un passi a la Facultat, però ens sembla que l’esforç de contextualització
hauria de ser molt gran i que els estudiants, ara mateix, majoritàriament, es mostren
molt distants d’aquestes problemàtiques. De manera que es decideix de de fer-ho.
En contrapartida es prenen els acords següents:
- Enviar l’enllaç als membres del Nucli per si volen visionar-lo: "La revolución no
será retransmitida" sobre Venezuela
https://www.youtube.com/watch?v=Fe8P-TiDfs4

-

Convidar tothom a participar en el passi i fòrum posterior que es farà a la
Coordinadora d’ONG de Girona el dia 24 d’abril a les 7 de la tarda.
Fer-ne publicitat a la Facultat. En Jordi Planas ens farà arribar el cartell
anunciador.
Fer un acte breu (dels de davant de l’ascensor) sobre Veneçuela, conduït per en
Sebas Parra, el dilluns 27 d’abril, a les 10,30, a partir de 3 preguntes: Què passa
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a Veneçuela? És Veneçuela una amenaça per als Estats Units? Quin interès té el
que passa a Veneçuela per als educadors? Es proposa de fer-ho saber a la
Facultat de Lletres (a través del professor Maxi Fuentes i de la María José) i de
Polítiques (a través del professor Marco Aparicio).
Exposició Samba Kubally
Hem acordat exposar els 11 cartells seleccionats de l’exposició de la Samba Kubally. No
hem acordat ni la durada (en principi, una setmana, però es podria allargar), ni el lloc
(hem parlat del porxo del pati, dels replans de l’escala principal i el degà m’ha parlat
també de l’espai que hi ha al costat de la sala d’actes), ni la manera (en principi
comptaríem amb els plafons que disposés la Facultat o la Universitat).
Hem quedat també que caldrà fer un cartell zero, que expliqui el sentit i el contingut de
l’exposició. S’ha de redactar el text i en Josep Anguera s’ha ofert per fer el cartell i la
plastificació.
Hem quedat també que s’ocuparia de gestionar-ho tot plegat una petita comissió
formada per en Sebas Parra i en Josep Anguera (amb els que s’hi vulguin afegir), que es
coordinarà amb la Muntsa Calbó, designada pel deganat (amb qui ja he parlat).
L’adreça electrònica de la Muntsa és: montserrat.calbo@udg.edu
Setmana Paulo Freire: del 4 al 8 de maig
Hem acordat fer una programació per a tots els dies d’aquesta setmana. Caldrà
concretar les coses i confeccionar un cartell adient amb tots els actes previstos, sempre
a les 10,30 que serien els següents:
- Dilluns, 4: presentació de l’exposició Samba Kubally i visita guiada (s’ha dit
també que es proposaria a tot el professorat la possibilitat d’organitzar visites
guiades específiques al llarg de la setmana per a qui les demani)
- Dimarts, 5: Documental de 8 minuts sobre la Cruzada d’Alfabetització de
Nicaragua (es podria fer davant de l’ascensor, amb la participació d’en Sebas
Parra).
- Dimecres, 6: Homenatge a Leonela Relys. Passi d’una entrevista (també davant
de l’ascensor). També hauríem de comptar amb la col·laboració de Sebas Parra i
Josep Callís.
- Dijous, 7: Lectura de textos d’Eduardo Galeano per part d’estudiants d’algun
dels graus (no es va concretar ni quin grau, ni qui de nosaltres se n’ocuparia).
També es podria acompanyar la lectura de cançons o música... (És important,
doncs que algun membre del Nucli i professor de la Facultat s’ofereixi).
- Divendres,8: es proposa de fer un diàleg d’estudiants de la Facultat sobre Paulo
Freire: Maria Figueras (estudiant de Pedagogia, que ja està confirmada), un/a
estudiant de Magisteri (se’n podrien ocupar la Margarida o en Josep Callís) i
un/a estudiant d’Educació Social (hem pensat a dir-ho a en Joan Colomer, però
potser seria més eficaç si en Pere pot fer alguna gestió al respecte...). També es
faria davant de l’ascensor.
En Jordi Freixenet i la María José proposen de difondre els actes per twiter des de la
setmana abans i de comptar amb un llistat de frases (de Freire, de Galeano) per fer
aquesta campanya.
Cercle de Lectura
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Abans de decidir res, s’obre un debat sobre el sentit i els objectius del Cercle de Lectura.
Hi ha visions diferents i fins i tot contraposades perquè no hem aconseguit
pràcticament mai d’arribar al fons del significat dels Cercles freireans...
Tot i això hem acordat, per a la propera sessió de fer Cercle de Lectura a partir del
document FREIRE: PENSAMIENTO POLÍTICO-PEDAGÓGICO, document que
s’adjunta.
Altres
S’ha d’insistir que es tregui l’armari d’andròmines que hi ha a l’Espai Paulo Freire.
Cal actualitzar la cartellera. Si no es fa, perd tot el sentit.
A la reunió ens hem assabentat de la mort d’Eduardo Galeano i de Günter Grass: mal
dia per a les lletres i per a l’esquerra...

PROPERA REUNIÓ:
dilluns, 18 de maig de 2015, de 18,30 a 20,30
a l’Espai Paulo Freire de la FEP

