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Acta 01/2017-18  

Nucli Paulo Freire (dimecres 13 de setembre de 2017) 

 
Assistents: Miquel Blanch, Xavier Besalú, Josep Callís, Joan Colomer, Món Marquès, 

Sebas Parra i Pere Soler.  

Lloc: Espai Paulo Freire FEP 

Hora: 2/4 de 7 de la tarda 

 
 
Ordre del dia: 

1. Planificació del curs 2017-18 
2. Informacions, precs i preguntes 

 

1. Planificació curs 2017-18 
 

Atenent-nos a les conclusions i propostes concretades en la sessió del Nucli dels mes 
de juliol on es va fer valoració del curs i per tal de definir-ne la possible acció a fer per 
millorar els resultats i eficàcia del Nucli es debat sobre: 
 
1.0. Funcions i serveis per la dinàmica de funcionament del Nucli 
Per tal de poder iniciar el treball de la sessió , es concreten les funcions bàsiques de 
funcionament. A tal efecte es mantenen les mateixes funcions i responsables. 
Moderador de les sessions: Món Marquès 
Elaboració de les actes de les sessions: Josep Callís  
Gestió de correu i web: Pere Soler 
Manteniment de la cartellera: Sebas Parra i  Joan Colomer 
 
1.a. Calendari de reunions 
S’estableix el tercer dimecres de mes a 2/4 de 7 al Nucli Freire tal i com ja s’establí i 
funcionà en el curs passat amb, si cal, els canvis necessaris derivats de períodes de 
vacances. La de juliol es concretarà en la sessió de juny. Les dates establertes són:  
- 13 de setembre; 18 d’octubre; 15 de novembre; 20 de desembre; 17 de gener; 21 de 

febrer; 21 de març; 18 d’abril; 16 de maig; 20 de juny 
 

1.b Ampliació membres del Nucli 
Es creu convenient intensificar les demandes a nivell personal.  En Mon planteja la 
necessitat de contactar amb el professorat de la Facultat que en el seu programa 
treballa Freire ja que poden ser els més sensibles al tema. 
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Es considera imprescindible que per poder atraure a qualsevol persona, aquesta ha de 
tenir clar que fa el Nucli i sentir que les sessions li aporten quelcom. 
Resulta essencial, per tant, redefinir bé els objectius del Nucli tenint en compte que 
l’objectiu essencial és el de fer present la vigència de l’herència política i pedagògica de 
Paulo Freire.  
 
1.c. Organització i funcionament 
Atenent els criteris derivats de l’objectiu del grup, s’acorda que cal reduir la dedicació, 
en les sessions mensuals, a tractar aspectes organitzatius o de funcionament, tal com 
en el curs passat va succeir per l’organització de la Setmana Freire. A tal efecte en 
Sebas proposa que cal potenciar la comunicació virtual per resoldre les situacions de 
gestió i que en aquest aspecte cal un responsable que n’assumeixi resoldre aquests 
temes. Considerant que la proposta pot ajudar a resoldre el problema, en Sebas 
accepta assumir aquesta tasca. 
En base també a aquest objectiu cal que les sessions serveixin pel creixement personal 
i l’aprofundiment crític de Freire i de com és present, avui, la seva vigència en el nostre 
món; de manera que els Cercles de Lectura han de tenir un pes essencial en la 
dinàmica del grup. En Miquel remarca la importància dels debats i cercles que es 
poden fer externs al grup i que cal diferenciar en la valoració el que representa una 
anàlisi com a militant que com a assistent.  
En Món i en Xavier assumiran la dinamització i planificació dels Cercles de Lectura per 
tal de fer-los el  més efectius possibles. 
En Josep reitera el que ja va plantejar en la sessió de juliol, una gran majoria de 
mestres del país no coneix Freire i que per poder explicar Freire i què és el Nucli ens cal 
un documental que incideixi en aquest dos aspectes. Per una part que presenti Freire i 
per l’altre que els propis membres del Nucli manifestin el que els representa i ha 
aportat.  La proposta es considera important i a tal efecte en Josep i en Sebas 
n’assumeixen el procés de dissenyar-ne la filmació mirant d’aconseguir la col·laboració 
de la Guerrilla Comunicacional. 
Es remarca la dificultat que degut als canvis fets en la web de l’UdG,  actualment hi ha 
per poder accedir a la web del Nucli. Cal aconseguir que es posicioni en el portal de la 
de la Facultat tal i com ja havia estat. En Joan assumeix la tasca de negociar-ho amb els 
informàtics de la facultat per tal que modifiquin el camí d’accés i estar-ne pendent i 
fer-ne el seguiment fins a la seva resolució, En Josep demana que al mateix temps en 
Joan miri la possibilitat que pugui coexistir la web del Nucli de manera independent de 
la que hi hagi a la facultat.  
En Pere recorda la necessitat de ser coherents amb les possibilitats reals de dedicació 
que cadascú té i evitar que calgui un esforç que no es pugui assumir. 
 
1.d. Difusió i presencia externa del Nucli 
La incidència del Nucli als medis de comunicació va iniciar-se be i durant uns mesos es 
varen aportar articles però de sobte es va deixar d’aportar-ne. Es creu important i que 
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cal valorar l’acció que cadascú fa en el seu entorn i acció diària per fer present l’ideari 
de Freire en el compromís de vida. Es remarca que estaria bé que es podés fer un 
mínim de recull d’aquestes accions per poder constatar el valor i incidència externa. 
 
1.e. Presentació de l’Agenda Llatinoamericana 
Considerant que només en Pere i en Xavier són actuals membres de la Facultat i que 
qualsevol negociació els recau a ells i resultant impossible poder assumir-ho tot 
s’acorda que sigui la mateixa comissió de l’Agenda qui faci els contactes amb 
professors o deganat per poder-la presentar si bé se’ls donarà les informacions i 
contactes que necessitin. 
 
1.f. Proposta d’accions a fer a la facultat 
La valoració final de curs feta en la sessió de juliol es va fer evident que resulta 
pràcticament inoperant dedicar esforços en organitzar activitats dirigides a la facultat 
tant a nivell de dinamitzar el professorat com l’alumnat, i, en conseqüència cal evitar 
gastar massa energies en aquesta direcció. No obstant es proposa valorar la possibilitat 
de fer una única acció per trimestre. Entre possibles propostes es planteja: 

i) Donat que enguany hi haurà eleccions a rectorat, veure si cal intervenir-hi 
pensant en quin format caldria fer-ho (taula rodona, contrastant els 
programes, ...) 

ii) Presentar alguna proposta fora de format com a xerrades o conferències 
En relació al primer punt, es considera que no som qui per participar en la dinàmica de 
la universitat, que fer present els criteris dels potencials rectors ja hi haurà qui ho 
organitzarà (diaris, mateixa universitat, ...). En Josep considera que pot ser més efectiu 
pensar en els estudiants que en el professorat i que en aquest cas caldria contactar 
amb el grup de Magisteri que en el curs passat es varen organitzar com a col·lectiu 
d’estudiants i veure amb ells la possibilitat d’organitzar un debat sobre “Com és la 
universitat i quina universitat volem”.  
S’acorda, de totes maneres, que en Xavier i en Pere estudiaran la viabilitat de com 
entomar l’acció de les eleccions a rector i, si cal en faran una proposta. 
 
En relació a altres temes de debat es recorda que un dels que en el curs passat es 
plantejà i que no es va materialitzar fou el de l’educació en la futura República 
Catalana, situació que segueix vigent com a element d’interès com també remarca en 
Xavier el de debatre la situació educativa del país, avui, No es concreta res en relació a 
organitzar altre tipus d’activitats a la facultat restant pendent aquest punt. 
Un aspecte important a tenir en compte és l’oferiment per tal que els estudiants de 
primer puguin passar per l’Espai Freire en una visita guiada. Es considera que seria 
important fer-ho tenint el documental sobre Freire i el Nucli. 
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2. Precs i preguntes 
2.1.- En Sebas recorda que a partir del 20 de desembre es podrà fer la presentació del 
documental Leo i la vida que la Guerrilla Comunicacional ha elaborat. 
 
2.2.- En Josep proposa que a part d’un sopar de final de curs, el nou curs l’iniciem amb 
la mateixa filosofia de relacions amicals i gastronòmiques. S’accepta la proposta i 
caldrà cercar la data que sigui viable. 
 
 
No havent-t’hi altres assumptes, s’aixeca la sessió a 2/4 de nou. 
 
 
 

 

PROPERA REUNIÓ:  

dimecres 18 d’octubre de 2017, de 𝟐 𝟒⁄  de 7 a 𝟐 𝟒⁄  de 9 a l’Espai Paulo Freire  
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