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Acta 01 - 2015-16 
  
 El dilluns 7 de setembre de 2015, a l’aula 027 de la FEP de l’UdG es reuneixen el 

membres del Nucli Freire:  Josep Anguera; Xavier Besalú,  Josep Callís;  Salomó 

Marquès, Jordi Planas i  Pere Soler, excusant-ne l’assistència: Roser Batllori, Margarida 

Falgàs; Jordi Freixenet i Sebas Parra,  per tractar el següent 

ORDRE DEL DIA 

1.- Informacions 
2.- Planificació i funcionament del Nucli Freire pel curs 2015-16 
3.- Planificació d’actuació 
4.- Ampliació del Nucli 
5.- Precs i preguntes 
 
1.- Informacions 
 

a) Es dóna lectura de la carta que ha tramés en Carles Serra on  indica que per motius 
personals ha de deixar d’assistir a les sessions del Nucli però que podrà col·laborar en 
accions puntuals. 

b) En Jordi Planas indica que en Josep M. Vigil estarà per Girona del 28 d’octubre a l’1 de 
novembre i que s’està preparant una obra de teatre a representar en el Centre Cívic de 
sant Narcís el 6 de novembre a 2/4 de 8 sobre textos d’Eduardo Galeano en 
commemoració i record degut a la seva mort. 

 
2.- Planificació funcionament Nucli Freire pel curs 2015-16 
 

2.1.- Propostes de millora 
Tot i funcionar correctament l’elaboració de les actes i l’actualització de la web es creu que cal 
millorar alguns aspectes bàsics de funcionament: 

 Recordar la convocatòria de la sessió uns dies abans. 

 Que l’ordre del dia s’elabori i es sàpiga amb anterioritat. Per això caldrà fer arribar les 
propostes al moderador com a màxim fins una setmana abans de la sessió. 

 Millorar l’actualització de la cartellera i la comunicació del correu. 

 Integrar comptador de visites en la web.  
 
2.2.- Temporalització i calendari 
Després de contrastar les possibilitats horàries dels assistents s’acorda mantenir les trobades 
el tercer dilluns de mes sempre que sigui possible. 
El calendari de reunions queda establert, per tant en les dates següents: 19 d’octubre, 16 de 
novembre, 14 de desembre, 18 de gener, 15 de febrer, 14 de març, 18 d’abril, 16 de maig i 20 
de juny. El juliol es determinarà en el seu moment. 
 

2.3.- Estructuració de les sessions 
Considerant les valoracions fetes cada any segon les quals resulta complicat alternar cercles de 
lectura i gestió degut a les poques sessions de reunions del grup i valorat el fet que resulta 
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essencial fer-se present en l’entorn social, es creu oportú que, enguany, es prioritzarà que 
siguin de planificació d’accions. 
 

2.4.- Organigrama de funcionament 
Les tasques i responsabilitats bàsiques a desenvolupar, es distribueixen en: 
- Moderador de les sessions i manteniment de la cartellera informativa: Xavier Besalú. 
- Manteniment de la web: Pere Soler. 
- Comunicacions i actes de les sessions: Josep Callís. 
- Gestió del correu: Josep Callís que s’encarregarà de fer el canvi  pertinent al servei 
d’informàtica. 
 
3.- Planificació del nou curs 
 

En base a les diverses propostes sorgides en la última reunió del curs 14-15, es creu convenient 
i prioritari impulsar: a) la visualització del nucli, b)  incidir en els estudiants,  facultat i 
universitat en general ;c) potenciar el coneixement de l’ideari de Freire i d) ampliar el Nucli 
amb noves integracions. 
 
En Pere Soler remarca la necessitat de ser realistes i no plantejar excessives propostes 
considerant les disponibilitats que hom té i en conseqüència plantejar-ne tres o quatre que no 
impliquin un excés de compromís.  
 
En Josep Callís proposa intentar incidir en l’entorn educatiu oferint als CRP’s  unes xerrades 
que potenciïn la reflexió crítica i alhora aportin coneixement de Freire alhora que participar 
més en articles i informacions a la premsa. 
 
Atenent aquest objectiu es veu adient treballar en la direcció plantejada de: 
 

3.1.- Activitats de difusió 
3.1.a. Es veu bé iniciar l’experiència d’oferir unes xerrades destinades al món educatiu. 
Valorades les propostes es creu oportú centrar l’oferiment en dues: 

. l’escola en temps de la república i el franquisme 

. l’escola en una Catalunya independent. 
Per a la primera xerrada en Mon s’encarregarà de presentar i preparar la proposta. Per a la 
segona caldrà elaborar un disseny entre tots. Per això cal que tothom cerqui informació al 
respecte per tal d’aportar dita informació en les sessions que es planificaran per elaborar dita 
conferencia i que actuaran com a Cercle de Lectura. 
 
3.1.b. En relació a l’elaboració d’articles i lliurar notícies a la premsa es considera essencial 
però no es prenen decisions al respecte. 
 
3.2.- Sessions acadèmiques  
Es veu necessari continuar, sempre que es pugui, de programar activitats destinades als 
estudiants i professorat com poden ser  presentació de llibres, persones, ... En aquest cas es 
concretaran segons necessitats de cada moment. 
 
3.3. Setmana Freire 
Es considera clau mantenir aquesta activitat. 
Es creu oportú d’integrar en el projecte la proposta de teatre sobre Galeano. 
 
3.4. Presentació Agenda Llatinoamericana 
Cal implicar més al professorat i estudis. En tindran cura en Pere Soler, Xavier Besalú i 
Margarida Falgàs. Se’n parlarà amb l’Anna Planas i en Carles. 
Es planificarà per tal que les presentacions es facin al llarg del desembre. 
 



3.5. Cicle Globalització 
En Pere comenta el cicle “Crisi econòmica i globalització” que s’està preparant per aquest 
tardor des de la Universitat. Comenta que hi haurà tres blocs. El primer començarà el 4-5 de 
novembre amb una conferència el primer dia i un debat sobre globalització i democràcia 
l’endemà. El segon bloc serà el 18-19 de novembre i tractarà la globalització i l’educació, 
seguint el mateix format. El cicle acabarà a finals de novembre centrant-se en la temàtica 
d’economia i globalització. Sembla ser que la conferència sobre globalització i educació la farà 
en Sami Nair.  
Es considera important que aquestes activitats siguin integrades dins les dinàmiques dels 
estudis i departaments per evitar duplicitats.  
Considerant la qualitat i prestigi dels conferenciants amb que s’està en contacte, es considera 
que fora interessant ampliar la proposta i fer unes sessions paral·leles destinades al Nucli o als 
estudiants o bé que s’organitzés algun seminari pel professorat. Cal parlar-ne amb el deganat 
però si cal, el Nucli en podria assumir l’organització. 
S’acorda que es mirarà si en Sami Nair pot ser tot el dia 19 de novembre aquí i s’hi es pot 
organitzar alguna activitat per professorat. 
 
3.6. Objectius de les sessions mensuals 
En síntesi i per tal de planificar les accions proposades, les sessions de treball es concretaran 
en base a: 

Octubre : Presentació del curs 
Novembre: Debat sobre la Globalització  
Desembre: Agenda llatinoamericana i preparació de la reunió amb el rector. 
Gener: Convit d’assistència al rector 
Febrer: Preparar i debatre sobre la conferència l’Escola en una Catalunya 
Independent 
Març: Planificació Setmana Freire 
Abril: Resolucions i concrecions Setmana Freire 
Maig: Activitats Setmana Freire 

 
4. Ampliació del Nucli 
En Pere proposa que una vegada elaborat el programa d’actuació del Nucli se n’informi a les 
diferents persones que en un moment o altre han estat membres del Nucli convidant-les a ser 
presents en el debat i aprovació final. S’acorda trametre un convit personal a cadascun d’ells. 
 
5. Precs i preguntes 

 En Mon informa que el 27 d’octubre es farà la inauguració de l’exposició del centenari 
de l’escola Normal de Girona a la Casa de Cultura. 

 En Josep Callís que el 3 d’octubre, Mestres 68 farà un acte de commemoració del 50è 
aniversari. 

 

No es presenta ni es formula cap pregunta. 
 
S’aixeca la reunió a ¼ de 9. 
 
 

PROPERA REUNIÓ: 

dilluns, 19 d’octubre de 2015, de 18,30 a 20,30 

a l’Espai Paulo Freire de la FEP 

 


