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Acta 2/2014-15 Nucli Paulo Freire (20-10-2014)

Assistents: Xavier Besalú, Carles Serra, Josep Anguera, Sebas Parra, Roser Batllori,
Pere Soler, Jordi Freixenet, Jordi Planas, Clara Masfarré, Roger Garcia i Marcel
Barbens
Lloc: Espai Paulo Freire de la Facultat d’Educació i Psicologia

Temes a tractar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La matança de normalistes a Mèxic
Cercle de Lectura per a la propera sessió del Nucli
Servei de Fons documental
Presentacions dels llibres de L. Caparrós i O. Pineda a la Facultat
Iniciativa Legislativa Popular per a una nova Llei d’Educació
Agenda Llatinoamericana
Organització d’activitats acadèmiques alternatives a la Facultat
Altres...

La matança de normalistes a Mèxic
Primer de tot, saludem les persones que han vingut per primer cop a la reunió del
Nucli, els agraïm la seva presència i els convidem a seguir-hi participant.
Segonament, es planteja que aquest mateix dilluns, a les 19,30, José M. Murià presenta
el seu llibre PER QUÈ EN SÓC? Al Teatre Municipal, acompanyat d’en Mon Marquès.
Alguns habituals del Nucli proposen d’escurçar la sessió d’avui per poder-hi assistir.
S’aprova la proposta, de manera que avui la reunió durarà només una hora, cosa que
ens obliga a aprofitar bé el temps.
Dit això, donem la paraula als 2 estudiants de Magisteri Clara Masfarré i Roger Garcia,
impulsors del manifest de solidaritat amb els estudiants assassinats a la ciutat d’Iguala
(Mèxic). Expliquen que el manifest ha estat una iniciativa d’alguns estudiants de
magisteri de la UdG (el Nucli, com a tal, decideix d’adherir-s’hi i de difondre’l) i que
tenen la intenció d’organitzar un acte que serveixi alhora per informar dels fets i de la
situació dels estudiants de magisteri a Mèxic i de solidaritat (amb una recollida de
diners que es farien arribar a Ayotzinapa).
Del diàleg sorgeixen diverses propostes, deixant clar que la iniciativa correspon als
estudiants, però posant-nos a la seva disposició per organitzar i dur a terme el que
decideixin. Es volen penjar a la Facultat les fotografies de tots els estudiants
assassinats; es vol penjar també per la Facultat el manifest en format DIN-A3... De cara
a l’acte, que hauria de ser després de Fires, es comenten diverses alternatives: demanar
al professor Marco Aparicio, que coneix bé Mèxic, si vol fer la part informativa;
connectar amb Ayotzinapa i fer un diàleg on line amb algun dels estudiants... Després
de la reunió se’ns ha acudit que, si podia, el mateix José M. Murià podria fer aquesta
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introducció (a aquests efectes ja s’hi ha parlat i hi estaria disposat). En tot cas, quedem
que seran els estudiants els qui decidiran què i quan i, les persones del Nucli que
treballem a la Facultat col·laborarem en el que faci falta.
Cercle de Lectura per a la propera sessió del Nucli
En un primer moment sembla que hi ha un acord de base per dialogar entorn de la
Lliçó inaugural d’aquest curs a la UdG (que va fer en Xavier Besalú). Al final de la
sessió, però, davant la necessitat de discutir a fons la ILP per a una nova Llei
d’Educació a Catalunya, hem quedat que aquesta PROPOSICIÓ serà el document que
llegirem i debatrem a la sessió del mes de novembre.
Servei de fons documental
En Josep Anguera torna a exposar breument el sentit i l’operativa del Fons que
proposem i recorda que en Mon, que va quedar encarregat de rebre els documents que
li féssim arribar sembla que no n’ha rebut cap encara.
Això ens obliga a concretar bé la finalitat d’aquest fons, per tal de diferenciar-lo bé de
les publicacions més adreçades al món universitari i de la guia d’experts que es promou
des del rectorat. Queda clar que el Fons s’adreça fonamentalment a entitats,
associacions i organitzacions de base i que simplement es vol fer un altre tipus de
transferència de coneixement.
Per això es vol seguir intentant de dur-ho a la pràctica. De manera que ens conjurem
que, al llarg d’aquest mes (entre les dues reunions del Nucli), farem arribar a en Mon 2
o 3 documents cadascun, amb formats breus (power point, esquema, guió, etc.), de
manera que no doni massa feina als qui els aportin... En tot cas, decidim de parlar-ne,
amb l’ànim de prendre una decisió definitiva, a la propera reunió del Nucli.
Presentacions dels llibres de L. Caparrós i O. Pineda a la Facultat
En Sebas explica que ja està perfilat el programa de l’estada d’Orlando Pineda a
Espanya des de l’11 de novembre al 9 de desembre. En concret, la presentació del llibre
es faria a la Facultat el divendres 14 de novembre, a les 12,30, a la sala d’actes.
A la presentació hi serien els dos autors (l’Orlando i en Sebas) i, a part de la presentació
institucional de la Facultat, es proposa que per part del Nucli, com a organitzador de
l’acte, hi participi en Josep Callís (com que no és a la reunió, quedem a l’espera de la
seva acceptació).
Per altra banda, es proposa la possibilitat de tenir una trobada del professorat que hi
estigui interessat amb l’Orlando, el mateix divendres 14, d’11 a 12 del matí, en
principi al mateix Espai Paulo Freire. En Sebas no hi veu inconvenient, de
manera que comptem que aquest acte també es podrà dur a terme.
Sabut tot plegat, en Sebas s’ocuparà de fer-nos arribar un cartell anunciant l’acte. Els
membres dels Nucli de la Facultat ens comprometem a fer-ne difusió i a convidar-hi
expressament companys nostres...
Pel que fa a la presentació del llibre de L. Caparrós, concretem de fer-ne la presentació
a la Facultat el dijous 11 de desembre. Per a la presentació comptem ja amb la
participació de Jaume Botey. L’acte es faria també a les 12,30 a la Sala de graus
(o65). A més, en Sebas diu que hi ha 35 llibres que es donarien als assistents a l’acte
que hi estiguessin interessats.
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Al fil de la presentació del llibre de L. Caparrós, tan vinculat a la Samba Kubally de
Santa Coloma de Farners, en Sebas explica que s’han pogut recuperar els plafons d’una
exposició que commemorava els 10 anys de l’Escola. Seria una bona ocasió, amb motiu
de la presentació d’aquest llibre, de poder-la desplegar uns dies per la Facultat. En
Carles Serra s’ocuparà de parlar-ne amb el deganat i veure si és possible i factible...
Iniciativa Legislativa Popular per a una nova llei d’educació de Catalunya
Ja hem dit que la proposta de llei serà objecte del Cercle de Lectura del mes vinent.
Tota la informació relativa a aquesta ILP la trobareu al web: www.ilpeducacio.cat La
proposta que debatrem el mes vinent, us la podeu descarregar en aquest enllaç:
http://ilpeducacio.cat/sites/default/files/ILPEducacioPDF.pdf
Feta la discussió haurem de decidir si ens hi adherim com a Nucli i què ens
comprometem a fer al respecte, ja que l’acció ja està en marxa...
Agenda Llatinoamericana
Organització d’activitats acadèmiques alternatives a la Facultat
NO tenim temps per entrar a fons en aquests dos temes.
Pel que fa a l’Agenda, en Jordi Planas ens informa que, pel dijous 30 d’octubre està
prevista la presentació a Girona, a càrrec de la Teresa Forcades a la Mercè i que a finals
de novembre està prevista la participació de l’Arcadi Oliveres... Quedem que a la
propera reunió del Nucli pensarem com fer la presentació de l’Agenda a la Facultat i a
la UdG.
I, en relació a les activitats acadèmiques alternatives, tampoc tenim temps d’entrar-hi,
tot i que, tant l’acte sobre Mèxic com les dues presentacions de llibres previstes,
podrien entrar en aquest capítol. De tota manera, hi haurem de tornar...
Altres
Sense que hagin estat objecte de comentari i treball a la sessió d’avui que, com hem dit,
ha durat només una hora, val la pena ressenyar que encara hi ha l’exposició sobre el
Centenari de les Escoles Normals a la Sala d’Estudi de la Facultat.
També val la pena ressenyar, en relació al procés sobiranista, que circula una CRIDA
CONSTITUENT, un manifest per una candidatura de l’esquerra alternativa pel sí-sí,
que
podeu
llegir
en
aquest
enllaç:
https://drive.google.com/file/d/0B7z9GGXMl5UlNzFFc2c2N3V6SHc/view?pli=1
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PROPERA REUNIÓ:
dilluns, 17 de novembre de 2014, de 18,30 a 20,30
a l’Espai Paulo Freire de la FEP

