Reunió 10/2012-13 Nucli P.Freire (17-7-13)
Assistents (9): X. Besalú, Josep M. Barbero, S. Parra, Pere Soler, J. Font, M. Falgàs, C. Serra,
S. Marquès i A. Planas
Lloc: Plaça de les Llúdrigues a Salt (després de la reunió, hem sopat plegats)
Resum:
Temes a tractar:
Revisió del curs 2012-13
Paper i posició del Nucli en la conjuntura política i social actual
Eleccions al rectorat de la UdG
75è aniversari de la derrota del 39 i de l’exili
Altres
Revisió del curs 2012-13:
En general, aquest curs ha millorat tant l’activitat desenvolupada pel Nucli com la presència dins de la
Facultat i en general.
Com a coses a millorar s’ha constatat una certa falta d’agilitat i de capacitat de reacció davant d’alguns
esdeveniments i fets que necessitarien una resposta més immediata; que no hem trobat la manera
d’establir una relació estable i normalitzada amb els estudiants de la Facultat; que no hem sabut obrir
prou el Nucli a d’altres persones; que no hem trobat la manera de fer present el pensament i el llegat de
Paulo Freire...
Aquesta lectura genera un debat entre els assistents sobre el que pot fer i el que es difícil que pugui fer el
Nucli, però s’arriba a alguns acords:
A començament del curs vinent es farà per correu electrònic un recordatori a tot el professorat i PAS de
la Facultat de l’existència del Nucli Paulo Freire, del calendari de reunions, convidant-los a participar-hi
sense cap requisit i tràmit previ.
Un cop el curs estigui en marxa, es proposa de fer un missatge semblant a tots els estudiants de la
Facultat.
De tota manera, es constata que noves persones vénen a alguna de les sessions del Nucli quan hi són
convidades personalment i són acompanyades per algun dels assistents més assidus i s’hi troben ben
acollits...
Pel que fa als Cercles de Lectura es proposa de donar-los entitat pròpia, fent-ne almenys 1 al trimestre,
anunciant amb prou temps tant la data com la lectura a fer i convidant-hi especialment els estudiants
interessats.
Ens proposem de donar a conèixer d’una manera més clara i eficaç el llegat de Paulo Freire. S’apunten
diverses possibilitats: una seria de dedicar un Cercle de Lectura (cada any) a llegir i dialogar entorn d’un
text/llibre de Paulo Freire, fer-ne una bona difusió i aprofitar-ho per donar-lo a conèixer. Una altra
possibilitat és la de procedir de manera semblant a com s’ha fet amb l’Agenda Llatinoamericana aquest
curs (activitat que trobem que, en termes generals, ha anat molt bé), és a dir, integrar-la dins de les
Activitats pròpies (en el cas dels graus de Pedagogia i Treball Social) o oferir-les per fer una sessió a
alguns grups dels graus de Mestre i d’Educació social. En Sebas recorda, a tall d’exemple, que la sessió
que en Josep Callís va fer a Llagostera amb un grup de mestres va funcionar molt bé...
Estem d’acord que cal estar més atent a algunes causes universitàries i socials que necessitarien d’un
pronunciament clar i àgil per part del Nucli. Quan la reunió mensual quedi lluny, es creu que la manera
millor de procedir és que algú del Nucli prengui la iniciativa, la faci saber per e-mail a la resta de
membres del Nucli i en funció de la resposta rebuda es tiri o no endavant.
En aquesta mateixa línia, s’estimula als membres del Nucli que tinguin alguna iniciativa sobre algun
tema d’interès que, si volen signar-la com a membres del Nucli, doncs la facin saber a la resta de
membres i, en funció de la resposta rebuda en un temps prudencial, la tirin endavant.
Finalment, s’acorda de buscar un dia i hora per fer les reunions a la que hi puguin assistir tots o la
majoria dels assistents habituals.
Paper i posició del Nucli en la conjuntura política i social actual:
En Sebas exposa l’excepcionalitat de la situació actual, amb una crisi de dimensions inabastables i amb
unes respostes socials creixents, imaginatives i, fins a cert punt, novedoses. Explica que ell assisteix en

representació del Nucli a la Xarxa pels Drets Socials i que una part del llegat de Freire és justament
l’acció, la intervenció social, lligada amb la reflexió.
S’obre un torn ampli d’intervencions:
Es confirma l’interès de seguir formant part de la Xarxa i, si en Sebas no hi té inconvenient, se li demana
que segueixi assumint la representació del Nucli.
S’exposa que el dia 24 de setembre vindrà la Teresa Forcades en el marc de la formalització del procés
constituent que impulsa, amb l’Arcadi Oliveres, a Girona. Es pregunta si el Nucli s’hi hauria d’adherir
com a tal (no es pren una decisió al respecte). Però sí que es fa una proposta, que gestionarà en Sebas:
proposar als impulsors del procés i a la mateixa T. Forcades de fer un acte de presentació del procés a la
Facultat d’Educació i Psicologia, oberta a tots els universitaris, el mateix matí del dia 24 de setembre. Si
la seva resposta és positiva, des del Nucli s’hauran de fer les gestions oportunes amb el deganat, amb el
professorat (farà poc que hauran començat les classes); garantir una bona difusió de l’acte i la mínima
infraestructura necessària (en principi es pensa en el pati com el lloc adient per fer-lo).
Es comenta que el Nucli no pot donar resposta i estar present en totes les demandes i accions de lluita
que es duen a terme, però que és important que, en algunes ocasions, els membres que hi participin hi
parlin en nom del Nucli com així ha estat en algunes ocasions del curs que s’acaba.
En aquest punt es comenta també el que ha passat en el darrer claustre de la UdG (de dues sessions). Es
comenta la prepotència i males maneres mostrades per alguns dels càrrecs i professors i les
argumentacions sòlides de la majoria de les propostes de PAS i estudiants. Es comenta també que, a
vegades, algunes propostes van fallar per com van ser plantejades, no pas pel fons... Es fa referència
també a l’article de J. López de Lerma, al Diari de Girona extraordinàriament crític i ofensiu envers
estudiants i PAS i que demanava a la rectora més mà dura i menys contemplacions. No sembla oportú de
fer una resposta pública com a Nucli...
Eleccions al Rectorat de la UdG:
Segons informacions provisionals, sembla que el 10 d’octubre començarà a córrer el calendari electoral
per tal d’escollir el proper rector o rectora de la UdG. En principi, la data del dia de les eleccions prevista
és el 20 de novembre... A hores d’ara, només se sap d’un únic pre-candidat, el Dr. Sergi Bonet.
En aquesta perspectiva, el Nucli acorda dues accions:
La primera, redactar un manifest de posicionament del Nucli sobre la Universitat que volem i per la que
volem treballar nosaltres. Hauria de ser un text no massa llarg i molt centrat en la UdG (fugint de les
grans paraules i les generalitzacions). Es proposa que en Manel Barbero i en Carles Serra facin un primer
redactat, que farien arribar a la resta de membres del Nucli. La idea seria poder-lo fer públic tan bon
punt es faci la convocatòria oficial, és a dir, a la primera quinzena d’octubre.
La segona és organitzar una taula de debat amb els candidats/tes que es presentin (i que segons aquest
calendari se sabrien el 4 de novembre). El debat es voldria fer abans de la campanya electoral oficial (del
12 al 18 de novembre), és a dir, que el debat hauria de fer-se entre el 4 i el 12 de novembre. Tenim temps
encara, però la decisió és ferma i caldrà que algunes persones del Nucli ho gestionen de manera
adequada, vetllant sobretot per al debat. Es proposa també que, dies abans, es pugui fer arribar un
qüestionari o demanda a tota la comunitat universitària amb demandes o preguntes o propostes a fer als
futurs candidats.
75è aniversari de la derrota del 39 i de l’exili:
En Mon explica que està prevista una exposició (a l’Arxiu Històric), també aprofitar els replans de
l’escala de la Facultat per mostrar-hi material històric; igualment es vol fer un reconeixement al govern
de Mèxic per l’acollida que va dispensar als exiliats espanyols.
Altres:
La Judit explica la iniciativa que s’està gestant a Barcelona per tal de posar en marxa una forma d’Estudis
Superiors Alternatius.
La veritat és que es plantegen altres qüestions, però, en no prendre’n nota, ara mateix no en puc donar fe.

PROPERA REUNIÓ:
dimecres, 18 de setembre, de 6.30 a 8.30,
a l’espai Paulo Freire

