Reunió 5/2012-13 Nucli P.Freire (16-1-13)
Assistents (10): M. Barbero, X. Besalú, J. Callís, M. Falgàs, A. López, S. Marquès, C. Miró, S.
Parra, A. Planas i Pere Soler
S’excusen (2): J. Colomer i S. Vázquez
Resum:
1. Preparació del Cercle de lectura del proper 20 de febrer.- Prèviament s'informa de
l'assemblea del professorat feta al matí, amb l'assistència de 12-15 persones i professorat de les UB i UAB
(es destaquen tres punts: informació d ela propera reunió a BCN del 2 de febrer,
en
http://www.trobadapdiuniscatalanes.wordpress.com, precarització del personal docent i
investigador i incidència de les retallades en els estudiants) i es van prendre quatre acords: 1) si algú pot
anar a l'assemblea del 2-2 a BCN portarà la representació del Nucli Paulo Freire de la UdG, 2) per manca
de temps no convoquem cap assemblea de professorat de la UdG preparatòria de la del 2-2, 3) ens
organitzarem per tal de poder difondre la informació i fer les convocatòries d'una manera àgil i 4) el tema
del proper cercle de lectura serà la situació actual a la universitat i el model de universitat que volem; en
Món proposarà els textos de lectura i qui tingui algun text d'interès li haurà de passar directament; en
Pere Soler distribuirà els textos seleccionats per en Món.
2. Presentació de l'Agenda Llatinoamericana a la FEP.- Estan programats 3 de Treball Social i 1
del Màster Interuniversitari en Joventut i Societat. Falta Pedagogia, Mestres,...
3. Xarxa pels Drets Socials.- En S. Parra informa del programa Espavila't!. Setmana d'activitats per
a aprendre a llegir millor i transformar el món i la vida que s'iniciarà el divendres 18 amb una Marxa
per la dignitat. Contra la dictadura dels mercats, que sortirà a 2/4 de 10 de Salt i passant per Santa
Eugènia arribarà ales 14 h a l'Hospital Trueta de Girona. El Nucli participa en 2 activitats d'Espavila't!:
dijous 24-1 en l'acollida, visita guiada i sessió informativa als mestres i professors del Marroc de
l'intercanvi Girona-Xauen (en Món i en J. Callís acompanyaran en Sebas la primera part de l'activitat: 18
a 19.30: Visita guiada a la FEP i Biblioteca del campus Barri Vell i informació sobre la formació inicial i
permanent dels mestres a Catalunya i el Nucli Paulo Freire) i dissabte 26 en un Taller de mètodes
d'alfabetització. També ha estat present a la Marxa per la dignitat (veure article i vídeo d'en Pep Caballé
en http://www.eldimoni.com/article.php?id_article=6528 )
4.- Participació del Nucli Paulo Freire en l'edició de 2 llibres.- En Sebas informa de la
preparació de l'edició de dos llibres. El primer es vol tenir per a Sant Jordi, és un llibre sobre el mètode
Yo, sí puedo, escrit per la seva creadora Lionela Relys, i que es finançarà pels col·lectius de solidaritat
amb Cuba. Es demana una col·laboració simbòlica, entre 100 i 150€. El segon es pensa publicar cap a la
tardor de l'any vinent per a presentar-lo en Nicaragua l'any següent en celebració del XXXV aniversari de
la CNA. Tractarà de l'alfabetització de les comunitats indígenes de la costa carib de Nicaragua amb el Yo,
sí puedo i l'edició en mískitu Yangk, lika sipsna. Es concretarà la participació del Nucli en la seva edició.
5. Activitats organitzades per l'equip de govern de la FEP sobre la LOMCE.- Es valora molt
positiva la iniciativa de les organitzades per l'equip de govern de la FEP però es continua pensant la
necessitat que s'organitzi una més, dirigida a l'alumnat fonamentalment, al matí. En Pere farà un
seguiment del tema i es demanarà una Junta de govern per tractar aquests temes (LOMCE, mobilització
universitats catalanes, estat de la UdG,...) fent possible la participació de l'alumnat.
6. Comiat d'en Sebas Parra.- Ens informa que comença una mena de llicència per assumptes propis,
agraeix la gent del Nucli per tantes ensenyances i tant d'afecte que ha rebut des del primer a l'últim dia i
s'ofereix per a qualsevol aportació puntual que pugui fer en el futur.

PROPERA REUNIÓ:
dimecres, 20 de febrer, de 6.30 a 8.30,
a l’espai Paulo Freire

