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Acta 11/2015-16  

Nucli Paulo Freire (20 de juliol de 2016) 

 

Assistents: Xavier Besalú,  Sebas Parra, Pere Soler i Joan Colomer 

Lloc: Terrassa del Muriel (Salt) 

 

Temes a tractar: 

1. Balanç del curs 2015 - 2016 

2. De cara al curs 2016 - 2017 

3. Calendari de reunions per al curs vinent 

4. Altres 

 

Balanç del curs 2015 - 2016 

Amb la d’avui haurem fet 11 reunions al llarg d’aquest curs que s’acaba, amb un promig 
d’assistència de 5,6 persones. 
Es valora com a molt positiu el fet d’haver-nos reunit cada mes, tal i com estava previst. 
En canvi, el nombre d’assistents a les reunions ha estat més aviat baix. Ens hem adonat 
que, al llarg dels diferents cursos, ha passat molta gent pel Nucli, però que no hem estat 
capaços de retenir-los. Ens agradaria, de cara al curs vinent, que les reunions del Nucli 
fossin més participades i ens haurem d’esforçar a fer-nos conèixer més entre el 
professorat de la Facultat (fins i tot l’eventual) i entre professionals de fora de la 
universitat, interessats en el pensament i l’obra de Paulo Freire o en els objectius del 
Nucli. 
 
Al llarg del curs passat s’han fet força coses: 

- Ens vam proposar fer un article al mes i publicar-lo al Diari de Girona. Això s’ha 
complert parcialment (3 o 4 articles), però per causes diverses, la cosa es va 
estroncar. Es valora molt positivament aquesta presència pública, que va més 
enllà de l’àmbit de la Facultat i de la Universitat. En aquest sentit, es proposa 
com un objectiu per al curs vinent fer una programació d’articles a publicar per 
part dels membres del Nucli o bé en el Diari de Girona o bé en el Diari de 
l’Educació. 

- Un curs més ens hem esforçat a promoure la presentació de l’Agenda 
Llatinoamericana entre els estudiants de la Facultat. Tot i això, no hem arribat a 
tots els graus de la Facultat i molt menys a estudiants d’altres Facultats. Aquesta 
seria una altra de les activitats que creiem que hauria de tenir continuïtat. 

- Arran del cicle de conferències organitzades pel Rectorat sobre Globalització i 
Educació, des del Nucli vam promoure un parell d’activitats paral·leles: una 
trobada de professorat interessat amb Sami Naïr i una participació dels 
estudiants entorn del tema proposat, que malauradament no va tenir massa 
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ressò. El curs vinent ja sabem que el Rectorat promourà un nou cicle de 
conferències, en aquest cas entorn de La immigració i les fronteres. Ens haurem 
de platejar si com a Nucli fem alguna acció per tal de promoure una participació 
més gran tant dels estudiants com del professorat i del PAS. 

- El gener, en complir-se els 2 anys del mandat del rector Sergi Bonet, vam 
organitzar una trobada amb ell per tal d’analitzar i valorar la seva gestió a la 
llum del seu propi programa electoral. La sessió va ser molt rica, tot i que 
l’assistència va ser molt minsa. 

- Vam organitzar la presentació del llibre de Miquel Soler Roca “Educació, 
resistència i esperança” a l’Ateneu Eugenienc. Es valora positivament i 
probablement la presentació de llibres que lliguin amb els objectius del Nucli 
podria ser una de les activitats a fer també el curs vinent. 

- Amb l’Ateneu Eugenienc, per altra banda, hi hem tingut un parell de trobades 
en relació a la frontissa i la problemàtica amb els joves del barri. Es va fer un 
esforç real de comprensió de la problemàtica i de diàleg amb els educadors que 
hi treballen, però les propostes que en van sorgir han quedat damunt la taula. 

- Es va fer una trobada amb una professora de Costa Rica, que tenia interès a 
dialogar amb el Nucli. 

- Ens hem adherit al manifest de l’Ampa de l’escola Montfalgars de Girona. 
- El mes de maig, en motiu de l’aniversari de la mort de Paulo Freire es va fer 

l’acte d’inauguració oficial de l’Espai Paulo Freire de la Facultat. Arran d’aquest 
acte es va fer un esforç molt important per ordenar i recopilar tot el material 
que hi ha dipositat, s’ha avançat molt en la guia didàctica que volem deixar a 
punt i a disposició de qui en vulgui fer ús. Ara només falta completar aquesta 
feina (ens proposem de fer-ho els dos primers mesos del curs vinent) i penjar 
tot el material al web. L’acte de presentació, que va comptar amb la presència 
del degà de la Facultat, va ser prou reeixit (el Diari de Girona se’n va fer ressò). 

 
Entre les coses que ens havíem proposat i que han quedat pendents, cal fer menció de: 

- La preparació de dues xerrades per oferir a la ciutadania: una sobre l’educació 
durant la república (aquesta, de fet, en Mon ja la té més que preparada) i una 
altra sobre l’educació en la futura república catalana (mai hem trobat el temps i 
l’ocasió de fer un debat a fons sobre la qüestió). En conseqüència, tampoc no 
ens hem ofert al poble per fer aquestes xerrades-debat... 

- Al llarg de tot el curs no hem fet ni un sol Cercle de Lectura. 
- També ha quedat pendent una nota crítica sobre la responsabilitat social de les 

universitats en general i de la de Girona en particular. 
- La cartellera tampoc ha estat prou àgil: s’ha actualitzat poc sovint. 

 
En aquest apartat de balanç encara val la pena deixar constància d’altres temes que 
s’han tractat: 

- La importància de les organitzacions i la crisi que pateixen totes elles. En 
aquesta línia ens hem plantejat com situar-nos en aquest debat. 

- Ens hem adonat que el nostre impacte tant en la Universitat com en la 
ciutadania és més aviat petit i ens hem recordat que una de les finalitats del 
Nucli és difondre i fer viu el pensament i l’obra de Paulo Freire, que no hauria 
de quedar closa en cap espai... 

- És important de saber que tenim un cert vincle amb l’Institut Paulo Freire 
d’Espanya; que la UdG col·labora econòmicament amb aquest Institut: d’una 
banda, la Facultat, pagant la quota de soci de l’Institut, i de l’altra, el rectorat 
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destinant una partida per a la traducció d’alguns articles de la revista de 
l’Institut “rizoma freireano”. També es remarca que, en aquests moments, a 
Espanya, no trobaríem gaires espais, ni persones, que hagin fet del pensament i 
l’obra de Paulo Freire la seva raó de ser. També això ens hauria de fer pensar...  

 
 
De cara al curs 2016 - 2017 
 
Algunes coses ja han quedat dites en el punt anterior: 

- Mantenir les reunions mensuals del Nucli: s’acorda de fer-les en dimecres a 
l’Espai Paulo Freire. 

- Un objectiu hauria de ser convidar més persones a participar de les reunions del 
Nucli. 

- Haurem de decidir com organitzem l’escriptura i la publicació d’articles de 
membres del Nucli a la premsa. 

- Col·laborarem en l’organització de la presentació de l’Agenda Llatinoamericana 
entre els estudiants de la Facultat. 

- Ens haurem de plantejar com participar i difondre el cicle de conferències sobre 
Immigració i fronteres, que sembla que seran el mes de novembre. 

- Haurem de veure si donem continuïtat a les propostes sorgides en relació a la 
Frontissa de Santa Eugènia. 

- Haurem de planificar alguna presentació de llibre que ens sembli prou 
interessant. 

- Haurem de completar la feina d’inventariar i deixar a punt la guia didàctica del 
material que tenim a l’Espai; penjar-lo al web; i decidir com presentem els 
quadres i cartells que hi tenim. 

- Pel que fa a la cartellera, proposarem a la Margarida si se’n vol ocupar de tenir-
la sempre actualitzada... Cas que sigui que no, es proposa que se n’ocupi en 
Sebas. 

- Haurem de repensar si ens oferim a la ciutadania per dinamitzar i dialogar 
entorn d’algunes problemàtiques... 

 
A part de tot això, també han sorgit noves propostes: 

- En Pere farà una gestió amb el Rectorat per veure si vol implicar-se en la 
producció d’un documental d’homenatge a Leonela REys i figurar en els crèdits. 

- Sembla que, al llarg del curs, estarà entre nosaltres la professora cubana 
Caridad Regla, “Reglita”. Hauríem d’aprofitar la seva estada per reflexionar 
plegats sobre l’analfabetisme polític. 

- En Sebas diu que seria molt interessant poder fer un treball d’hemeroteca (El 
Punt i Diari de Girona) per veure tot el que s’ha anat fent a Girona sota l’esperit 
de Paulo Freire. Es diu que una bona fórmula podrien ser els TFG i els TFM. Es 
parlarà amb en Mon i amb el professor Maxi Fuentes, que és qui ara porta els 
temes d’història de l’educació. 

- Ens hauríem de plantejar seriosament si valdria la pena dedicar una part 
substancial del curs vinent a fer una feina d’autoformació entorn del pensament 
i l’obra de Paulo Freire. Si això es fes, llavors podríem veure com donar-ho a 
conèixer (organitzant algunes Jornades o un congrés, preparant un dossier per 
ser publicat en una revista o llibre)... 
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- En Sebas es compromet a portar per a la reunió del mes de setembre un 
document suggeridor/provocador sobre la crisi dels col·lectius socials i de les 
organitzacions, que hauria de servir de base per a un debat del Nucli. 

 
 
Calendari de reunions per al curs vinent: 
 
Les reunions es faran els dimecres, de 18,30 a 20,30, a l’Espai Paulo Freire de la 
Facultat d’Educació i Psicologia. En principi, els dies següents: 
 

- 21 de setembre 
- 19 d’octubre 
- 9 de novembre 
- 14 de desembre 
- 18 de gener 
- 15 de febrer 
- 15 de març 
- 19 d’abril 
- 17 de maig 
- 14 de juny 
- La data i lloc de la reunió delmes de juliol es decidirà a la reunió del mes de 

juny. 
 
Altres 
 
La reunió, que va començar a les 19 hores es va acabar passades les 23 hores, després 
de parlar molt (i no només entre nosaltres 4), de menjar força i de beure encara més. 
Fi de curs, doncs, i bon estiu per a tothom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPERA REUNIÓ: 

dimecres, 21 de setembre 2016, de 18,30 a 20,30 

a l’Espai Paulo Freire de la Facultat d’Educació i Psicologia 
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