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Acta 01/2016-17  

Nucli Paulo Freire (dimecres 21 de setembre de 2016) 

 
Assistents: Xavier Besalú, Josep Callís, Joan Colomer, Món Marquès i Pere Soler.  

Lloc: Espai Paulo Freire FEP 

Hora: 2/4 de 7 de la tarda 

 
 
Ordre del dia: 

1. Planificació del curs 2016-17 
2. Informacions, precs i preguntes 

 

1. Planificació curs 2016-17 
Atenent-nos a les conclusions i propostes concretades en la sessió del Nucli dels mes 
de juliol on es va fer valoració del curs, s’acorda seguir cadascuns dels punts que 
s’havien definit: 
 
1.a. Calendari i data de les reunions 
S’accepta la proposta que es va elaborar en la sessió de juliol. Com a norma s’estableix 
el tercer dimecres de mes a 2/4 de 7 al Nucli Freire amb els canvis necessaris derivats 
de períodes de vacances i, la de juliol es concretarà en la sessió de juny. Les dates 
establertes seran:  
- 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 
-  

1.b Ampliació membres del Nucli 
Vistes les dificultats per integrar nous membres a partir de difusions fetes via correu, 
xarxes, ... es creu convenient intensificar les demandes a nivell personal, A tal efecte 
en Joan ho treballarà a l’Escola d’Adults, en Josep en els grups de treball de mestres de 
diferents comarques, en Xavier amb estudiants de la Facultat acabats de graduar, en 
Món i en Pere cercaran altres àmbits. 
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1.c. Difusió i presencia externa del Nucli 
Es considera imprescindible i necessari que des del Nucli es continuï amb la 
participació en diaris i revistes a través d’articles.  
Es valora que cal fer-ho prioritàriament amb el Diari de l’Educació per l’amplitud de la 
seva presència en el país. En Món parlarà amb en Pau Rodríguez oferint la nostra 
disponibilitat. 
D’entrada en Món en prepararà un pel mes de novembre sobre educació per la pau i 
contra les armes.  En Xavier, Pere i Josep procuraran fer-ne un tant aviat com puguin. 
Es demanarà a la resta de membres la seva participació. 
 
1.d. Presentació de l’Agenda Llatinoamericana 
S’acorda donar suport i participar en la presentació de l’Agenda Llatinoamericana a la 
Facultat tal i com s’ha vingut fent cada any.  
La coordinació global de l’activitat anirà a càrrec d’en Jordi Planas. En Xavier i en Pere 
tindran cura de parlar-ne amb els professors que creguin convenient per tal que es 
puguin fer sessions en els grups en els que hi tinguin docència. 
Les presentacions es faran després de fires donat que és el moment en que es fa la 
seva presentació oficial. 
Es recorda que l’1 d’octubre hi ha l’acte de reflexió sobre l’agenda del 2017. 
 
1.e. Cicle de Debats Universitaris (Immigració i Fronteres) 
Es creu convenient que es Nucli s’integri en potenciar i generar propostes en el cicle, 
tal com ja es va fer en el curs passat.  
Considerant que en aquests moment no està encara definit el programa, es creu 
oportú treballar-ho en la propera sessió una vegada es tingui coneixement de la 
concreció dels tres blocs en que s’estructurarà. Es treballarà per tal d’aportar una 
sessió al professorat i als estudiants. 
 
1.f. Relació amb grup de la Frontissa de Santa Eugènia 
Després de la sessió d’intercanvi d’opinions amb el grup de la Frontissa de Santa 
Eugènia al llarg del curs passat, en Joan informa que hi ha una reducció ben palesa de 
la conflictivitat i que està millorant l’ambient amb el veïnat. Entre d’altres millores s’ha 
substituït les tanques metàl·liques que originaven molt de soroll amb els cops de 
pilota.  
Es creu que en aquests moment, no havent rebut demandes al respecte, que el millor 
és deixar-ho com a dinàmica a treballar per part del Nucli i, en tot cas, si hi ha nova 
petició tornar-ne a parlar. 
En Pere, atenent a una de les propostes de millora que s’havien definit, considerant 
que enguany té docència en una optativa, plantejarà la possibilitat que els estudiants 
puguin tenir una opció de formació-servei en aquest entorn. 
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1.g. Presentació de llibres 
Es valora com a positiva i per tant, de continuar amb l’activitat de presentar aquells 
llibres que puguin ser vàlids i estiguin dins les línies ideològiques del Nucli.  Sempre 
que n’hi hagi algun es debatrà la seva idoneïtat. 
S’informa que en Xavier n’està acabant d’ultimar un. 
 
1.h. Organització de l’Espai Freire 
En Sebas i en Joan han tingut cura d’anar organitzant l’espai. Resta ara la culminació 
d’aquest projecte. A tal efecte es constata que: 

 S’ha acabat el procés d’inventariat 

 S’ha elaborat la guia del material 

 S’ha recollit l’obra i quadres que estaven repartits per la facultat. 

 Es disposa del pressupost per adquirir un escàner. Es negociarà la seva compra 
per part de deganat i pedagogia. 

 Hi ha acord de deganat per tal que es pugui canviar l’armari tancat per una 
vitrina. 

Es creu important negociar la possibilitat que alguns estudiants puguin fer el seu TFG 
en relació a recerques documentals del propi fons o en hemeroteques. En Món en 
parlarà amb el professor Maxi Fuentes. 
Cal acabar d’elaborar el disseny del nom a situar en la porta que en Pere té com a 
compromís i acord del curs passat, 
Cal ubicar adequadament els quadres. Situar-los en l’espai del Nucli pot generar una 
sensació d’empetitiment de l’espai; per altra banda resultarà il·lògic que alguns restin 
amagats per una pissarra. Es considera que seria més efectiu que es poguessin ubicar 
en espais que siguin més visibles (entrada, zona de hall, ...) . En Joan i en Sebas 
acabaran d’analitzar la proposta i la seva possibilitat. 
 
1.i. Funcions i serveis en la dinàmica del Nucli 
S’anomenen els responsables dels serveis i funcions per la dinàmica i funcionament del 
Nucli. 
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 
 
1.j. Cicles de debats externs 
En el curs passat la proposta d’oferir taules rodones, conferències i debats a centres 
educatius i entitats diverses no va reeixir. S’havia pensat sobre dues temàtiques:  

a) Escola de la República 
b) L’Escola en una República Catalana 
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En relació a la primera no hi ha cap dificultat considerant que en Món ja la té 
preparada i la fa des de fa temps. Respecte a la segona calia, en primer lloc, fer debats 
interns del grup per poder elaborar dita documentació. Aquestes sessions internes no 
s’arribaren a poder fer degut a que calia donar resposta i solució a altres temàtiques 
que sorgien en el dia a dia i en conseqüència l’objectiu queda sense materialització. 
Davant aquesta realitat, la proposta queda en suspens per aquest nou curs. En el cas 
que en algun moment hi hagués la possibilitat d’iniciar aquests debats, se’n parlaria.  
 
1.k. Propostes de participació i cooperació en activitats diverses 
La participació del Nucli en la presentació del documental “Leo a la vida” sobre Leonela 
Relys elaborat per la Guerrilla Comunicacional ja fou valorada positivament en el curs 
passat,  i a tal efecte en Pere ja ha demanat hora al rector perquè en Sebas, juntament 
amb el director del documental, puguin presentar el projecte a la UdG i demanar la 
seva col·laboració. En l’acte de presentació hi serà present l’educadora cubana Regla 
Caridad Díaz Hernández, fet que caldrà aprofitar per organitzar algun acte. 
 
1.l. 20è aniversari de la mort de Paulo Freire 
Considerant que cada curs, en l’aniversari de la seva mort, es fan algunes activitats per 
recordar Paulo Freire, enguany amb motiu del 20è aniversari cal potenciar més 
aquestes activitats. 
S’acorda: 

 Culminació de l’organització de l’Espai Paulo Freire 

 Fer la presentació del documental Leo a la vida 

 Organitzar un acte d’homenatge a Paulo Freire (lectura de textos i música) 

 Preparar set cercles de lectura sobre Paulo Freire 

 Reunió a Girona de l’Institut Paulo Freire 

 Mostra de llibres i col·leccions editades per l’Institut 

 Elaborar una proposta destinada als estudiants per una aproximació a Freire 
amb crèdits de reconeixement. En Xavier s’ofereix a col·laborar-hi. Se’n parlarà 
amb el degà. 

 

1.ll. 50è aniversari de Lorenzo Milani 
Aprofitant l’aniversari dels 50 anys de la mort de Milani i havent-se rebut una petició 
d’en Miquel Martí animant a fer quelcom al respecte, es creu interessant no deixar 
passar aquest record a Milani. Ha adjuntat una petita obra de teatre “ Al mestre de 
Barbiana”que ell mateix ha escrit per si es vol representar. S’ha ofert a que si cal, ell 
mateix està disposat a dirigir-la. També el professor Corzo indica que des de la 
Universitat de Salamanca intentaran fer alguna cosa. 
Es veu bé representar l’obra i es discuteix amb la possibilitat de fer-la amb estudiants o 
per les persones del Nucli o professorat. 
En Pere en parlarà amb el degà per veure si es pot aconseguir que aquesta activitat 
tingués un reconeixement de crèdits als alumnes que hi intervinguin.  
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Es continuarà parlant-ne. 
 

2. Informacions diverses 
 
2.a. Els nens de la guerra 
En Món prepararà una proposta per presentar aquesta realitat de la memòria 
històrica. Es comptaria amb tres persones testimonis d’aquests fets, entre elles la 
Marina Solsona (86 anys) 
 
2.b. Responsabilitat social de l’UdG 
Sobre aquest tema s’està a l’espera del document que havia de preparar en Josep  
Anguera. 
 
2.c. Premis Mestres 68 
En Josep informa que el divendres 14 d’octubre a 2/4 de 7 de la tarda es farà l’acte de 
lliurament del XXII Premi Mestres 68 a la Facultat. 
Els guardonats han estat: 

 Premi Personal: Lourdes Pujades i Teixidor 

 Premi Institucional: SERGI 

 Premi Internacional: Gabriela Goicoolea 

 Mencions Honorífiques a Títol Pòstum a: Pere Pujolàs i a Lluís del Carmen 
 
 
No havent-t’hi altres assumptes, s’aixeca la sessió a ¼ i 5 de nou. 
 
 
 

 

PROPERA REUNIÓ:  

dimecres 19 d’octubre de 2016, de 18,30 a 20,30 a l’Espai Paulo Freire de la FEP 
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