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Acta 04 (2014-15)
El dilluns 15 de desembre de 2014, a l’aula 061 de la FEP de l’UdG es reuneixen el
membres del Nucli Freire: Josep Anguera, Roser Batllori; Xavier Besalú, Josep Callís,
Jordi Freixenet, Salomó Marquès, Carles Serra i Pere Soler per tractar l’ordre del dia
que es detalla a continuació. Excusen la seva assistència: Margarida Falgàs, Sebas Parra
i Jordi Planas.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació acta anterior
2.- Informacions
3.- Valoració accions fetes
4.- Propostes de noves accions
5.- Cercle de Lectura
6.- Projecte de Fons Documental
7.- Precs i preguntes
1.- Aprovació acta anterior
No havent-se presentat cap esmena a l’acta 3 (12-11-2014), s’aprova per unanimitat.
2.- Informacions
 El proper 19 de desembre hi ha l’Assemblea General de l’Institut Paulo Freire a Xàtiva.
Donat que només en Sebas havia manifestat la seva disponibilitat per poder-hi assistir
en nom del Nucli Freire de Girona i degut a impossibilitats personals per poder-ho
assumir s’acorda que en Xavier els faci arribar un escrit on s’indiquin algunes de les
activitats o accions fetes al llarg d’aquest any tot adjuntat l’adreça de la web del nucli
per tal que hi puguin accedir per recollir informació que els calgui en el cas que es
vulgui presentar el recull d’accions fetes des d’una perspectiva global.
Es recorda que com a socis hi consta la FEP no el Nucli.
 El dijous 18 hi haurà una presentació sobre la ILP a la Sala de Graus de la Facultat de
Lletres.

3.- Valoració accions fetes
2.1.- Es posa en consideració la valoració de les últimes accions portades a terme:
a) presentacions del llibre “El sueño que fue” d’Orlando Pineda i Sebas Parra.
Es ratifica la valoració positiva feta en la sessió anterior respecte a l’assistència i a les
valoracions fetes per part de les persones assistents.
b) presentació del llibre d’homenatge a Lluís Caparrós
L’assistència fou pràcticament nul·la si tenim en compte que, a part de les tres persones que
intervingueren en la presentació, únicament hi foren presents cinc membres del Nucli i una
alumna de quart de Magisteri.

Es creu que diverses causes poden explicar aquesta manca d’interès vers la presentació del
llibre i més si es compara amb la bona acollida del cas de la presentació del llibre de l’Orlando i
en Sebas. En primer lloc, l’hora coincideix amb horari de classes i els estudiants no deixen
d’assistir a les classes pel que això els pot representar de cares a les notes. Per altra banda la
informació donada ha estat feta de manera molt precipitada, fet a última hora i amb molts
pocs cartells anunciadors i sense un disseny atractiu que motivi mirar-lo; i no pot obviar-se
tampoc que les persones implicades en l’acte, en Lluís Caparrós i en Jaume Botey que
presentava el llibre, són poc coneguts en l’ambient dels estudiants.
Per a d’altres accions caldrà tenir en compte aquests elements.
c) Sessió informativa sobre els assassinats dels 43 mestres a Mèxic
Cal valorar-la de manera molt positiva tant per l’assistència com per l’interès mostrat al final
amb les preguntes formulades.
Entre d’altres factors a tenir en compte per aquet èxit de convocatòria cal tenir en compte
que hi hagué una dinàmica dins el propi alumnat vers aquest fet amb el manifest que arribaren
a formalitzar i presentar; altres elements que influeixen són sens dubte el format informal
donat a l’acte i el fet de ser una estona sense classe.
Es creu oportú seguir presentant altres temes a debat sota aquest mateix format.

4. Proposta de noves accions
a) Continuïtat de les sessions informatives a l’entrada de la facultat.
Cal destacar al respecte que una alumna, l’Alba Cabrera, ha ofert la possibilitat de fer una
presentació d’una petita obra teatral amb el debat posterior per reflexionar sobre el conflicte
israelià-palestí. Donat que aquest tema era un dels que es varen posar com a possibles a
debatre es creu important parlar amb l’Alba per veure si es pot concretar pel 15 de gener.
b) Reunió amb delegats de cursos
Seguint amb els objectius i acords presos en relació amb l’organització de xerrades i debats
sobre aspectes de realitat present o situacions educatives analitzades des d’un posicionament
objectiu i crític, s’havia acordat de potenciar els contactes amb els delegats de curs per tal de
que proposin temes alhora que siguin ells mateixos que estimulin i motivin a les seves
respectives classes per a que sorgeixin els temes que els preocupen i els motivi assistir a les
sessions.
En Josep C. contactarà amb l’Alba per concretar la possibilitat de fer l’acte que proposen el
proper 15 de gener i en Pere mirarà d’obtenir a través de la secretaria de deganat, el nom i
correu dels delegats per poder iniciar el contacte el dia 12 durant l’estona d’esbarjo de 2/4
d’11 a 11.
c) Sessions de cinema per analitzar l’escola durant la República
Al llarg del mes de febrer i dins els actes del centenari de l’Escola Normal de Girona es
presentaran en el cinema Truffaut de Girona en sessions obertes al públic i gratuïtes, les
següents pel·lícules.
Dimarts 10, “Las maestras de la república” (Premi Goya 2014 al millor documental)
Dimarts 17, “Els mestres catalans, de la guerra a l’exili”
Dimarts 24, “El retratista. El mestre que va prometre el mar”.
Es creu adient fer campanya entre l’alumnat.
Caldrà avisar a la secretaria de deganat per tal que se’n faci ressò en el plafó digital.
c) Exposició fons de Samba Kubally
L’escola Samba Kubally de Santa Coloma de Farners ha fet donació al Nucli Freire de l’exposició
que es va fer en motiu dels desè aniversari de l’escola.
Analitzat el calendari es creu convenient plantejar-la amb posterioritat al febrer. Entre d’altres
consideracions a tenir en compte el maig és moment de l’aniversari Freire.

S’acorda que en la propera sessió es farà revisió del material existent per seleccionar el que es
cregui pertinent per fer l’exposició. Posteriorment aquest material es creu que caldrà
inventariar-lo a la Biblioteca amb la resta de la secció del material del Nucli Freire.
En Sebas s’ofereix, si hi ha algun grup d’estudiants interessats, en fer unes sessions
comentades.
d) Presentació Agenda llatinoamericana
Com en anys anteriors es creu oportú que cal fer present l’Agenda Llatinoamericana entre els
estudiants i considerant que el format utilitzat fins ara ha resultat adient, es considera que cal
continuar amb ell per tant, caldrà cercar professorat que s’impliqui i cedeixi alguna sessió de la
seva docència per fer la presentació. En Pere cercarà el professorat a Educació Social, en Xavier
a Pedagogia i Treball Social i en Josep Callís, Margarida i Roser a Magisteri.
5.- Cercle de Lectura
Seguint amb la planificació aprovada a inici de curs, s’acorda que en la propera reunió del mes
de gener es farà cercle de lectura sobre la lliçó inaugural de curs de l’UdG que va fer en Xavier
Besalú.
Es recorda que la sessió tindrà a l’inici mitja hora per tractar els assumptes de gestió que siguin
imprescindibles de resoldre.
6.- Fons documental
En base a l’acord pres en la sessió anterior respecte a si cal seguir o no amb el projecte de
gestionar un fons documental del Nucli i vist que fins el moment no hem estat capaços
d’implicar-nos en fer arribar les documentacions que a nivell personal es volguessin lliurar
queda clar que el projecte i proposta que es demanà que preparés en Josep Anguera, no té
viabilitat, motiu pel qual cal deixar-la de banda ja que a més resulta ser un duplicat de servei
que ja ofereix el Dipòsit Digital de la Universitat de Girona (DUGI) que gestiona el servei de
biblioteca.
En contrapartida es valora la possibilitat que dins el DUGI s’hi podés crear un arxiu
corresponent al Nucli Freire. No es pren una decisió definitiva sobre aquesta punt si bé es
considera que cadascú, a nivell particular, ho utilitzi si ho creu oportú
7.- Precs i preguntes
Es proposa que la sessió de gener comenci mitja hora abans amb les persones que el seu horari
els hi permeti per tal de seleccionar el material del fons Samba Kubally per ser elements
constitutius de l’exposició
No havent-t’hi altres assumptes a tractar s’aixeca la reunió a 2/4 de 9.

PROPERA REUNIÓ:
dilluns, 19 de gener de 2015, de 18,30 a 20,30
a l’Espai Paulo Freire de la FEP

