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Acta 04/2017-18  

Nucli Paulo Freire (20 de desembre de 2017) 

 

Assistents: Xavier Besalú, Pere Soler, Miquel Blanch 

Lloc: Espai Paulo Freire de la FEP 

 

Assumptes pendents 

Fem un repàs breu de les coses que tenim entre  mans: 

- Ja s’han celebrat les eleccions a rector i com a Nucli no vam prendre cap 

iniciativa. 

- En Pere i en Xavier es comprometen a convocar els 7 professors/res de la 

Facultat que, d’una manera o altra, treballen Paulo Freire a les seves classes. Ho 

faran la primera quinzena de gener; els convocaran a l’Espai Paulo Freire per 

poder-los mostrar els materials i les possibilitats; els regalaran un exemplar del 

llibre dels 40 anys de l’Escola d’Adults de Girona. Hi convidaran també en 

Miquel Blanch i en Sebas i en Joan si hi volen ser. 

- En Sebas i en Josep tenen pendent l’elaboració del guió del documental que ha 

de donar a conèixer Paulo Freire i el Nucli. Sembla que és una feina que caldrà 

endegar el gener. 

Conversa 

En ser tan pocs, la conversa ha girat entorn de les eleccions al Parlament de Catalunya 

que s’han de celebrar l’endemà. 

Món Marquès 

En Mon ens ha fet arribar un document de Jaume Botey “Cristianos ante el 

nacionalismo/independentismo catalán”, que s’adjuntarà en un altre document. També 

hi ha una adreça d’una persona interessada en els treballs del Nucli. 

Cercle de Lectura 

Hem decidit que, a la pròxima reunió del Nucli, tota o en part, farem un nou Cercle de 

Lectura. Continuarem amb el text que ja disposem. Aquest cop ens centrarem en els 

capítols III (Educación y cambio) i IV (Concientización y praxis). També s’adjuntaran 

en un altre document. 
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PROPERA REUNIÓ: 

dimecres, 17 de gener de 2018, de 18,30 a 20,30 

a l’Espai Paulo Freire de la Facultat 
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