Reunió 4/2011-12 Nucli P. Freire (21-12-11)
_____________________________________________________________
Assistents (5): X. Besalú, M. Falgàs, S. Marquès, S. Parra i P. Soler
S’excusen (3): I. Balaguer, J. Callís i S. Vázquez
Resum:

1. Es redacta el Posicionament del Nucli P. Freire de la UdG davant els fets ocurreguts el 16 de
desembre (adjunt) i es concreta la difusió.
2. Es valora l’acte del 15-12 on, malgrat la poca assistència es va produir un debat ric sobre
diversos temes i s’ha iniciat un procés que continuarà en una nova trobada el proper 18 de gener.
3. En X. Besalú informa de la gestió feta en relació a l’ús de l’Espai Paulo Freire i
4. S’acorda demanar a en Pep Caballé el canvi dels text del logo i capçalera del lloc web del Nucli:
on ara diu “Nucli Paulo Freire de la FEP-UdG” ha de dir “Nucli Paulo Freire de la UdG”.
5. Iniciem el Cercle de lectura sobre el text “Del derecho y del deber de cambiar el mundo”, de la
Pedagogía de la indignación, i el debat es centra en l’idea de l’inici del text: “Es cierto que
las mujeres y los hombres pueden cambiar el mundo para mejor, para
hacerlo menos injusto, pero partiendo de la realidad concreta a la que
“llegan” en su generación, y no fundadas o fundados en devaneos, sueños
falsos sin raíces, puras ilusiones. Lo que no es posible siquiera es
pensar en transformar el mundo sin un sueño, sin utopía o sin
proyecto…”. Ens preguntem: tenim somnis, utopies i projectes per a intentar canviar
l’educació, la Facultat, la nostra pràctica professional?. Coincidim que si hem de partir de la
nostra realitat concreta, caracteritzada per un marc tecnocràtic i bancari resignat i submís, potser
el primer objectiu ha de ser combatre el generalitzat “no es pot fer res” i ajudar a recuperar
una certa il·lusió... i, en aquest sentit, el debat relacionat amb les properes eleccions a la
Facultat pot ser un bon moment per a començar... Treballarem, doncs, en la consolidació
d’aquest espai de participació i debat que es va iniciar amb l’acte Per una Educació
Revolucionària del passat 16 de novembre.

Propera reunió
dimecres 25 de gener del 2012 de les 18,30h a les 20,30h
a l’Espai P. Freire (Aula 27)

