Reunió 3/2011-12 Nucli P. Freire (30-11-11)
_____________________________________________________________
Assistents (7): Xavier Besalú, Josep Callís, Margarida Falgàs, Cisco Miró, Imanol Morón, Sebas
Parra i Pere Soler + 2 convidats (Catalina Lladó i Reinald Roca)
S’excusen (1): S. Marquès
Resum:
1.
La Catalina i en Reinald ens presenten el projecte de teatre amb un grup de joves a Salt
que han iniciat recentment de la mà de l’Assemblea local de Salt de GRAMC. Es destaca la vessant
educativa i conscienciadora i es demana ajuda al Nucli per poder explicar l’experiència a la
Facultat. Acordem que ens passaran un breu text explicatiu del projecte, amb un correu de
referència i farem difusió. En Josep Callís passarà el correu del Cor Akan per tal que es posin en

contacte.
2. Es concreta el Pla de treball i calendari de reunions del Nucli fins a final de curs:
o
o
o
o
o
o
o

21-12-11: Cercle de lectura sobre el text Del derecho y del deber de cambiar el mundo,
del llibre Pedagogía de la indignación (en Sebas Parra passarà el text)
25-1-12: Reunió ordinària
29-2-12: Cercle de lectura
28-3-12: Reunió ordinària
18-4-12: Cercle de lectura
30-5-12: Reunió ordinària
27-6-12: Sistematització i avaluació del curs 2011-12 i berenar d’acomiadament

Paral·lelament, el Nucli facilitarà la convocatòria d’activitats i accions que promoguin el debat
crític i la creació d’un pensament alternatiu. En aquesta línia, i recollint la bona experiència de
l’acte sobre l’Educació Revolucionària, es treballarà en l’organització d’un debat, el proper dijous
15 de desembre, entorn del tema Quina Facultat volem? pensant en les eleccions del proper mes
de març.
3.
En Cisco comenta que del tema de l’Agenda Llatinoamericana que s’havia parlat amb el
degà i estava tot en marxa (crèdits de lliure elecció, pràcticum, 15’ d’informació...) finalment,
només es disposa de dues sessions de presentació fora de l’horari de classes. Acordem parlar amb
diferents professors i professores per tal de continuar donant la possibilitat que aquest material
didàctic solidari pugui ser presentat, com a mínim, a l’alumnat de 1r.
4.
En Pere Soler informa dels canvis i millores de l’espai del Nucli P. Freire a la pàg. web de la
Facultat. La Margarida serà l’administradora del correu-e i en Sebas Parra completarà els textos
pendents. S’aproven els canvis a la capçalera i el logo que han fet V. Huedo/P. Caballè.
5.
En Sebas Parra manifesta el seu interès d’informar sobre dos temes: el procés de
refundació de la UPA, Universitat Popular Alternativa, i l’edició del llibre de l’AEPCFA Aprendre,
Ensenyar, Salver-se i la campanya de presentacions debat que es preveu portar a terme. Com que
no tenim temps s’acorda que adjunti la informació a aquest resum.
6.
Finalment, s’informa que en Sebas Parra assistirà a l’assemblea anual de l’IPF que tindrà
lloc a Xàtiva el proper 2 de desembre i informarà de les activitats del Nucli.

Propera reunió:
dimecres 21 de desembre de les 18,30h a les 20,30h
a l’Espai P. Freire (Aula 27)

