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Acta 01 - 2014-15  
 

 El dilluns 21 de setembre de 2014, a l’aula 027 de la FEP de l’UdG es reuneixen el 

membres del Nucli Freire:  Xavier Besalú, Sebas Parra, Roser Batllori, Margarida Falgàs, 

Pere Soler  i Josep Callís, excusa la seva presència en Salomó Marquès  per tractar el 

següent 

ORDRE DEL DIA 

1.- Informacions 
2.- Planificació i funcionament del Nucli Freire pel curs 2014-15 
3.- Propostes d’actuació 
4.- Precs i preguntes 
 
1.- Informacions 
 

a) Es dóna lectura de la carta que ha tramés en Cisco Miró indicant que per motius personals 
ha de deixar d’assistir a les sessions del Nucli. Indica que ha parlat amb en Jordi Planes i aquest 
pot substituir-lo. 
S’acorda que en Josep Callís contactarà amb ell per demanar i garantir el seu interès en 
integrar-se. 
b) Es felicita a en Xavier Besalú per la seva lliçó inaugural de l’UdG. Es creu oportú potenciar-ne 
la difusió. 
c) El 19 de desembre es celebrarà a Xàtiva l’Assemblea Anual Freire. Es considera interessant 
que es fes una sortida amb tots aquells que hi estiguin interessats i puguin anar-hi tot 
representant el Nucli Freire de Girona.  
 
2.- Planificació funcionament Nucli Freire pel curs 2014-15 
 

2.1.- Temporalització i calendari 
Després de contrastar les possibilitats horàries dels assistents s’acorda mantenir les trobades 
el tercer dilluns de mes. 
El calendari de reunions queda establert, per tant en les dates següents: 20 d’octubre, 17 de 
novembre,15 de desembre, 19 de gener, 16 de febrer, 16 de març, 20 d’abril, 18 de maig i 15 
de juny. El juliol es determinarà al seu moment. 
 

2.2.- Estructuració de les sessions 
Es continuarà amb la diferenciació de sessions de gestió i planificació d’accions amb les de 
cercle de lectura. La primera sessió de Cercle de Lectura serà la d’octubre. 
 

2.3.- 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: Margarida Falgàs. 
- Actes de les sessions: Josep Callís. 
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2.4.- Propostes de millora 

 Recordar la convocatòria de la sessió uns dies abans. 

 Es creu convenient 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. 

 Els cercles de lectura  i les sessions de gestió seran alternes .  

 En les sessions del Cercle de Lectura es destinarà la primera mitja hora a gestió, si hi ha 
necessitat. Cal procurar que hi hagi un màxim de 2 a 5 punts de debat en cada una de 
sessions fent-les arribar amb antelació per tal que hom hagi pogut reflexionar sobre 
ells. A cada sessió cal que hi hagi un coordinador que trameti el document a treballar i 
prepari les qüestions i les trameti. 

 Es veu la necessitat d’impulsar accions que comportin visualització tant a nivell de 
facultat com socialment. Cal intensificar l’escrit d’articles a mitjans de comunicació. 

 
3.- Propostes d’actuació 
 

En base a les diverses propostes sorgides en la última reunió del curs 13-14, 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. 
Atenent aquest objectiu es veu adient treballar en la direcció plantejada de: 
 

3.1.- formalitzar  un calendari d’activitats universitàries alternatives 
Es creu oportú i necessari crear uns espais de debat, reflexió i d’anàlisi crítica destinat als 
estudiants per tractar la realitat i la problemàtica social que ens envolta.  
Entre d’altres temes que apareixen com a possibles es prioritzen: 

 LOMCE. La situació de l’educació avui i els intents de desmuntar l’educació pública. 

 El conflicte palestí-israelià 

 La situació educativa a les Illes,  País Valencià i la Franja. 

 El “yidahisme” 

 Les eleccions del 9N a partir d’una taula de debat amb representació de joves dels 
diversos partits. 

Valorats els objectius i per tal d’aconseguir més implicació dels estudiants es creu convenient 
d’obrir-los la possibilitat d’intervenir en la planificació i a tal efecte es convocaria als delegats 
de cada curs. 
Les xerrades i debats es farien en indrets informals: pati, passadissos, .... per tal de fer-se més 
visible i possibilitar-ne l’interès. 
Cal seguir parlant-ne tot convocant a estudiants per concretar-ne la programació. 
 
3.2.- sessions acadèmiques  
L’objectiu d’aquest bloc d’activitats es centraria en propostes més formals com poden ser  
presentació de llibres, persones, ... 
En Sebas aporta les següents possibilitats per actuar de manera immediata: 

  Mes d’octubre:  fer la presentació per part de Jaume Botey del llibre editat en record 
de Lluís Caparrós que recull petits relats de vida fets des de la perspectiva de 
l’educació. Es parla de fer-ho el 16 o el 23 segons pugui en Jaume. La Margarida 
mirarà si la Sala d’Actes està lliure en aquestes dates. 

 Mes de novembre:el 14 es pot comptar amb l’Orlando Pineda i fer la presentació del 
llibre editat en commemoració dels 35 anys de la brigada d’alfabetització a Nicaragua. 

 Mes de desembre: possibilitat de fer venir la neta de Paulo Freire. En aquests cas 
caldria complementar l’acte amb una visió de la vida i obra de Paulo Freire. 

 En un altre moment presentació dels opuscles centrats en l’obra de Freire. El primer 
seria una introducció a la lectura i ideari de Freire. 



La proposta es veu bé i s’acorda tirar endavant les tres primeres propostes.  
La quarta es veu amb possibilitats que fos tot un procés de formació i base per organitzar la 
“1a Jornada Freire a Girona”. Cal seguir treballant i estudiant la proposta. 
 
4. Precs i preguntes 
 

Es recorda que: 
1. Enguany hi haurà els actes commemoratius del centenar de la Normal de Girona. 
2. L’1 d’octubre es farà el nomenament de doctor Honoris Causa al Dr. Tedesco 
3. El 2 d’octubre el mateix Dr. Tedesco farà la lliçó inaugural de la FEP. 
4. Es veu interessant aprofitar la lliçó inaugural que va fer en Xavier Besalú com a 

document de treball per alguna sessió del Cercle de lectura. 
 
 

PROPERA REUNIÓ: 

dilluns, 20 d’octubre de 2014, de 18,30 a 20,30 

a l’Espai Paulo Freire de la FEP 

 


