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Acta 03/2015-16
Nucli Paulo Freire (16 de novembre de 2015)

Assistents: Xavier Besalú, Pere Soler, Josep Anguera, Sebas Parra, Jordi Planas,
Jordi Freixenet
Lloc: Ateneu Eugenienc del carrer Montseny

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

Proposta d’en Sebas
Dies de reunió del Nucli
Agenda Llatinoameircana
Articles premsa
Jornades Educació i Globalització
Altres
Presentació del llibre EDUCACIÓ, RESISTÈNCIA I ESPERANÇA

Proposta d’en Sebas Parra
En Sebas, que participa de l’Ateneu Eugenienc ens explica que un grup d’activistes han
elaborat una proposta d’intervenció en el barri i ens demana de discutir-la amb el Nucli
per després considerar una possibilitat de col·laboració.
Quedem que en Sebas negociarà amb els impulsors un dia i hora per trobar-nos
(prioritàriament un dilluns al vespre abans de la propera reunió del Nucli) i els
membres del Nucli que vulguin i puguin assistir-hi, doncs hi aniran.
Sobre el dia de reunió per aquest curs
Com que, amb la gent que ha expressat les seves preferències hi ha un empat entre el
dilluns i el dimecres, hem decidit que alternarem els dies de reunió. De manera que el
calendari de trobades per aquest curs queda de la manera següent:
Desembre: dimecres 16
Gener: dilluns 18
Febrer: dimecres 17
Març: dilluns 14
Abril: dimecres 20
Maig: dilluns 16
Juny: dimecres 22
Juliol: pendent
Si us plau, anoteu-vos-ho a les vostres agendes...
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Agenda Llatinoamericana
Ja s’han pogut lligar algunes presentacions de l’Agenda Llatinoamericana a la Facultat.
Ho coordina el mateix Jordi Planas. De moment, ja hi ha dia acordat amb els estudiants
d’Educació social, de Psicologia, de Pedagogia i de Treball social. Falta fer les gestions
oportunes amb els graus d’Educació infantil i Educació primària (l’acord és que la
Margarida Falgàs faria les gestions oportunes per mirar de lligar-ho).
Articles premsa
Aquest diumenge ja es va publicar al Diari de Girona el primer dels articles acordats.
L’ha escrit en Sebas Parra i es titula ELOGI D’UN MESTRE. Tal i com havia quedat, va
del mestre Miquel Soler Roca i va aparèixer molt oportunament abans de la presentació
que hem fet avui mateix. S’ha detectat un problema amb la versió digital de l’article,
que ha aparegut sorprenentment retallada... En Pere ens diu que ja l’ha penjat al web
del Nucli. S’acorda que hi pengi també la ressenya que el mateix Sebas ha fet del llibre i
que s’ha publicat al diari digital EL DIMONI i a PERSPECTIVA ESCOLAR.
L’article del mes vinent s’ha compromès a escriure’l en Josep Anguera i anirà sobre la
participació de les famílies en les escoles i instituts on estan escolaritzats els seus fills.
Un cop el faci arribar a en Xavier, aquest s’ocuparà de gestionar la seva publicació al
Diari de Girona.
Jornades sobre Globalització i Educació a la UdG
Ja és sabut que aquest dimecres hi haurà la conferència de Sami Naïr i dijous la taula
rodona amb B. Álvarez, J. Torres, F. Pedró i E.J. Díez.
A part, des del Nucli s’han organitzat dues activitats en paral·lel. La primera consistia a
promoure la participació activa –a través d’escrits breus- dels estudiants de la Facultat.
Sabem que algun grup de Psicologia hi ha participat amb entusiasme; en canvi, a
Pedagogia la cosa no ha acabat de sortir i no sabem si en d’altres graus s’ha fet alguna
cosa al respecte. De moment, hi ha programada una trobada amb els estudiants que
vulguin per al dimecres 18, a les 10,30 del matí, per escollir un dels escrits i llegir-lo a la
taula rodona de dijous...
La segona activitat és un seminari amb Sami Naïr, programat per al dijous a les 12,30
del matí. Hi ha 25 inscrits. El conduirà en Pere Soler.
A més d’això, aprofitem els minuts que ens queden per debatre mínimament el tema de
l’impacte de la globalització en l’educació. Amb prou feines tenim temps d’iniciar-lo,
però ens confabulem a intervenir, a títol individual, en la conferència i/o el debat.
Altres
En Xavier explica que un grup d’estudiants i treballadors de la UdG estan organitzant
un acte per recordar que encara hi ha personal der la UdG encausat arran de l’entrada
dels mossos al recinte universitari fa ja alguns anys. Es demana de col·laborar-hi si ens
ho proposen i de difondre l’acte un cop es publiciti.
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No tenim temps d’abordar el tema de l’educació en una Catalunya independent, que
queda per a una altra reunió del Nucli.
Presentació del llibre EDUCACIÓ, RESISTÈNCIA I ESPERANÇA
La presentació, organitzada pel Nucli Paulo Freire i per Rosa Sensat, s’inicia a les 19
hores i hi assisteixen uns 20 persones. L’inicia en Sebas que explica la seva relació
personal amb en Miquel Soler Roca i el seu ajut i mestratge en algunes iniciatives
gironines.
A continuació, en Jaume Botey presenta el personatge, amb tot de detalls personals,
destacant-ne el seu rigor, la seva humilitat i el seu pensament a contracorrent.
Finalment, en Xavier explica l’estructura i el contingut del llibre i llegeix unes paraules
que ha fet arribar el mateix Miquel per ser llegides en la presentació del llibre.
Hem d’acabar puntualment a les 20,30, perquè a l’Ateneu hi ha una altra activitat
programada i això fa que no tinguem temps de fer un diàleg entorn de les moltes idees
que s’han posat damunt la taula.
Així, doncs, s’aixeca la sessió sense temps per a res més.

PROPERA REUNIÓ:
dimecres, 16 de desembre de 2015, de 18,30 a 20,30
a l’Espai Paulo Freire de la FEP

