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Reunió 10/2014-2015 – 15 de juny de 2015
Assistents: Josep Callís, Jordi Planas, Roser Batllori, Salomó Marquès, Pere Soler
Lloc: Espai Paulo Freire de la FEP – UdG
Temes a tractar:
- Propostes de possible conferenciants pel debat L’educació en la crisi econòmica i la
globalització.
- L’Agenda Llatinoamericana 2016
- Reunió de fi de curs
A l’inici de la reunió només hi ha tres persones i es configura aquesta llista de temes de tràmit
a tractar.
Propostes de possibles conferenciants pel debat L’educació en la crisi econòmica i la
globalització.
En Pere comenta que s’està preparant el cicle de debats que es vol fer des de la UdG aquesta
propera tardor al voltant del tema “Crisi econòmica i globalització”. Hi ha la voluntat que un
dels debats sigui plantejat des de la dimensió educativa i per això es demanen possibles
ponents o conferenciats que puguin ser d’interès per la FEP.
Es mencionen alguns noms de diferent d’abast, però que podrien donar lloc a una conferència
general o a una taula de debat, com ara:
• Miquel Soler Roca
• Noam Chomsky
• José Luís Corzo
• Edgar Morin
• Alejandro Tiana
• Francesc Pedró
• Mauricio Wild
• Francesco Tonnucci
• Ken Robinson
• ...
S’acorda que hi pensarem més i si en el decurs d’aquesta setmana es tenen altres propostes es
faran arribar a en Pere.
L’Agenda Llatinoamericana 2016
En Jordi Planas convida als membres del NPF a fer una lectura i debat a partir del text de Pere
Casaldàliga i José M. Vigil que configura la introducció de l’Agenda Llatinoamericana del 2016.
Proposa que sigui un dels punts a comentar en la propera (i darrera) reunió d’aquest curs el
mes de juliol. S’acorda que farà arribar el text en format electrònic a en Pere perquè s’adjunti a
l’acta d’aquesta reunió.
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Reunió de fi de curs
S’acorda, entre els assistents, convocar la darrera reunió d’aquest curs, tal com és habitual, un
vespre de juliol a Salt tot fent un sopar. Quedem el dimarts 14 de juliol a les 19h a la Plaça de
la Vila (coneguda també com Plaça de les Llúdrigues de Salt), a tocar l’Església de Sant Cugat.
Soparem i farem reunió en aquest plaça o en el restaurant-bar que hi ha darrera el Teatre de
Salt. L’objectiu d’aquesta reunió es comentar el text que ens fa arribar en Jordi Planas, fer
balanç de la feina feta aquest curs i parlar del NPF el curs vinent.

Propera reunió del NPF: Reunió – Sopar d’acabament del curs 2014-2015
Dimarts 14 de juliol a les 19h a la Plaça de la Vila de Salt.

