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Acta 10/2015-16  

Nucli Paulo Freire (22 de juny de 2016) 

 

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

Lloc: Espai Paulo Freire 

 

Temes a tractar: 

1. Revisió dels compromisos adquirits a la darrera reunió 

2. Trobada de juliol 

3. Altres 

 

Revisió del compromisos adquirits a la darrera reunió 

En Sebas explica com va fer arribar l’adhesió del Nucli al Manifest de l’AMPA de 
l’escola Montfalgars. 
 
En relació a l’Espai Paulo Freire: En Pere va contactar amb el Servei de Mitjans 
Audiovisuals i amb el deganat i, a partir d’aquí s’ha fet molta feina per part d’en Joan i 
en Sebas.  
S’ha parlat amb en Jaume Vila (del Laboratori d’Audiovisuals) i sembla que el més 
adient és digitalitzar tot el material possible. En aquest sentit s’exposa que en Jaume 
necessitaria un nou escàner per al Servei per poder fer tota aquesta feina (quedem que 
en Xavier parlarà amb el Departament i el Deganat per veure si és possible fer aquesta 
adquisició). 
En Xavier encara no ha fet la feina de recollir els pòsters i quadres dispersos per la 
Facultat. Sí que n’ha parlat amb el degà i ara només falta dur-ho a terme (es 
compromet a fer-ho abans d’acabar el curs). 
En Sebas i en Joan han seguit fent la feina d’actualització, selecció i indexació del 
material de l’Espai. 
En Pere s’ocupa de posar el nom a la porta d’entrada de l’Espai. 
Ja fa temps que, al web del Nucli hi ha l’enllaç enllaç per poder accedir directament al 
Fons de la Biblioteca. 
S’ha demanat al degà el canvi d’armari tancat per un altre de portes de vidre: falta fer-
ho. En Xavier li ho recordarà. 
Quan es facin arribar els documents preparats per en Sebas (i el material en procés de 
digitalització) en Pere els integrarà en el web del Nucli. 
 
En Josep Anguera té a punt el mater5ial per escriure l’esborrany sobre la 
responsabilitat social universitària de la UdG. Tan bon punt el tingui a punt ens el 
passarà. 
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La qüestió de l’educació i l’escola en la República catalana un cop més no s’aborda. 
 
Trobada del mes de juliol 
 
Quedem de veure’ns en la imprescindible trobada de fi de curs el dimecres dia 20 de 
juliol, a les 7 de la tarda, al restaurant Muriel (darrera el teatre de Salt). En Sebas 
s’ocuparà de fer la reserva. Com sempre xerrarem i menjarem i ho aprofitarem per fer 
balanç del curs 2015-16 i per planificar una mica el curs vinent, de manera que, per poc 
que pugueu, hauríem de fer tots plegats l’esforç d’ésser-hi.  
 
Altres 
 
En Josep Anguera ens convida als 10 anys d’enrondallémena aquest dissabte, 2 de 
juliol. Ja ens ha fet arribar a tots la invitació. 
 
Comentem que aquest curs tampoc hem aconseguit tenir la cartellera al dia. A 
començament de curs la Roser Batllori es va oferir a fer-ne el manteniment; després va 
passar el que va passar i la cosa no ha acabat de funcionar. N’haurem de tornar a parlar, 
doncs. 
 
Ja recordareu que el dissabte 9 de juliol el Museu d’Art de Girona celebra el Dia del 
Visitant. Ens van demanar la col·laboració per a un Espai on volen homenatjar Paulo 
Freire. Vam quedar que hi col·laboraríem amb el quadre de Vicenç Huedo del 25è 
aniversari de l’Escola d’Adults de Salt (els hi he fet arribar avui 27 de juny). Quan ens 
facin arribar més informació al respecte us serà reenviada. 
 
En Sebas ens explica que estan preparant un documental sobre Leonela Reys amb “La 
Guerrilla comunicacional”. Vol ser un documental rigorós, que ja ha comportat alguns 
viatges a Centramèrica. Caldrà pensar quina ha de ser la implicació del Nucli. Es preveu 
que estigui a punt a finals de 2017. 
 
També en Sebas i en Joan proposen que el curs vinent ens ocupem de treballar sobre 
els analfabetismes, en plural. Al respecte ens parla de l’obra “Atocha”, com una 
proposta suggerent i potent... 
 
En la trobada del mes de maig, en Josep Callís proposava de concretar ja aquest curs el 
dia de trobada del Nucli del curs vinent. De moment no hem fet res i potser estaria bé 
(abans de la trobada de juliol) que ell mateix ens proposés un doodle de cara a fer una 
prospecció que ens servís per prendre la decisió. 
 

PROPERA REUNIÓ: 

dimecres, 20 de juliol 2016, a les 19 hores (sense hora prevista de 

plegar i amb berenar inclòs) 

al Muriel (darrera el teatre de Salt) 
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