
Reunió 6/2012-13 Nucli P.Freire (20-2-13) 

 
 
Assistents (8): X. Besalú, M. Falgàs, S. Marquès, C. Miró, A. Planas, Nil Itxart (en 
representació de l’AFEP), Judit Font i Pere Soler   
 
Resum: 
 
Temes a tractar (avui o bé a la reunió del mes vinent): 
La constitució del Moviment de Renovació Pedagògica de Girona 
Les mobilitzacions de la PUDUP 
Properes Juntes de Facultat 
Programació especial del mes de maig (aniversari de la mort de Paulo Freire) 
Revisió de la campanya de presentacions de l’Agenda Llatinoamericana a la Facultat 
El comiat de Sebas Parra 
... 
 
Cercle de Lectura: 
Avui tocava dedicar la reunió al Cercle de Lectura sobre model d’universitat a partir dels documents que 
s’havien adjuntat.  
A la vista de la presència d’en Nil, en representació de l’Assemblea de la Facultat, decidim dedicar-nos 
primerament a planificar l’organització d’unes Jornades de reflexió sobre la Universitat, més encara si 
tenim presents les mobilitzacions que estan convocades per a la setmana vinent. 
 
Mobilitzacions: 
En Nil ens informa que l’Assemblea d’estudiants de la FEP ha decidit tancar-se a la Facultat el dilluns, 
dimarts i dimecres de la setmana vinent. 
Durant la tancada hi haurà cada dia un esmorzar popular a les 8 del matí i un debat a les 7 de la tarda (els 
dos primers sobre Educació popular i sobre Educació de qualitat). El dimecres hi haurà un sopar popular 
i tot seguit una assemblea oberta. 
L’Assemblea promou també la realització de classes al carrer el dilluns, dimarts i dimecres de la setmana 
vinent. Quedem que ells centralitzaran la gestió i la informació: demanaran a la secretaria del deganat 
que ho faci saber a tot el professorat (ells redactaran un full on s’informarà de les motivacions d’aquesta 
proposta); en el full hi inclouran una adreça electrònica a la que caldrà adreçar-se per part de tot el 
professorat que s’hi adhereixi (fent la proposta de les classes que es volen fer al carrer, especificant dia i 
hora i, si és el cas, lloc); finalment, elaboraran un calendari i horari amb totes les classes que està previst 
que es facin al carrer. 
L’Assemblea també convoca a la vaga per al dia 28 de febrer. 
 
Jornada de reflexió: 
Es proposa organitzar unes Jornades amb el títol següent: “La Universitat a debat”, a celebrar a la 
Facultat la setmana del 18 al 22 de març. 
Després d’analitzar i valorar diferents propostes, s’acorda el següent: 
 
Dimarts, 19 de març, a les 12 del matí: QUÈ VOL DIR UNA UNIVERSITAT DE QUALITAT? 
Format: dos ponents, un que estigui en sintonia amb la proposta del grup d’experts i un altre que estigui 
per un model alternatiu d’universitat. Es proposa que siguin Francisco Longo (en Mon proposarà al degà 
que el convidi) i un membre de la PUDUP (que proposarà la Judit Font). 
Els ponents tindrien 15-20 minuts cadascun per exposar el seu model d’universitat, moderats per la Judit 
Font i després es donaria pas a un debat entre tots els assistents. 
 
Dimecres, 20 de març, a les 12 del matí: LA FUNCIÓ SOCIAL DE LA UNIVERSITAT 
S’acorda que l’Assemblea d’estudiants proposarà el format d’aquesta segona sessió. S’estudien dues 
fórmules diferents: convidar a unes quantes persones que pensin i es preparin una aportació específica al 
respecte i que després tindrien 5-10 minuts per exposar les seves idees per després obrir el debat; o bé 
començar fent grups de treball durant 20-30 minuts per després passar a fer una posada en comú i un 
debat entre tots els participants... En tot cas, l’acord és que l’Assemblea decidirà si s’adopta algun 
d’aquests dos formats o en proposa un altre d’alternatiu... 
 



Dijous, 21 de març, a les 6 de la tarda: REFORMANT LES UNIVERSITATS: I LA UdG, QUÈ? 
Es tractaria d’aplicar els elements plantejats a les 2 sessions anteriors a la UdG: la qualitat universitària i 
la funció social de la universitat. Per això es faria una taula amb els ponents següents (als quals es 
passaria un llistat de temes perquè en donessin la seva visió): 2 estudiants (un del Consell d’Estudiants i 
un altre de l’AFEP); 1 PAS; 1 vicerector/a; 1 membre del Consell Social (extern a la UdG); 2 professors/es 
(un de més vinculat a la recerca/Parc Científic, i un altre més vinculat a la docència). 
Es proposa que el moderador de la  taula sigui en Josep Manel Barbero. 
 
L’AFEP centralitzarà la informació i l’organització de les Jornades i, quan tingui totes les dades, les farà 
arribar a en Pere Soler que demanarà a en F. Ten que en faci el cartell. Després, en la difusió hi haurem 
de col·laborar tots, tot i que l’AFEP s’ocuparà també de fer-ho arribar als mitjans de comunicació. 
 
En relació a aquestes Jornades, es proposen algunes coses més: que no se suspenguin classes per part del 
deganat, sinó que es convidi al professorat i als estudiants a assistir-hi o a substituir les seves classes per 
l’assistència als debats); que es gravin i després es pengin al web de la Facultat. 
 
 
Qüestions obertes: 
No tenim temps per res més i, per tant, no hem fet el que teníem previst: el Cercle de Lectura. La primera 
qüestió a decidir és, doncs, si la propera sessió decidim fer el que tocava per calendari (sessió 
organitzativa i propositiva) o bé fem el Cercle de Lectura. 
Segona qüestió: la propera reunió del Nucli estava prevista pel dimecres, 20 de març. Ja hem vist que el 
20 de març estarem just al mig de les Jornades (a part que sembla que també hi haurà un acte del 
MUCE). Per tant, semblaria oportú avançar la propera reunió del Nucli al dimecres anterior, dia 13 de 
març? Caldria prendre la decisió al més aviat possible. 
A la vista de les vostres respostes, potser el millor seria el següent: 
Dimecres, 13 de març: sessió extraordinària del Nucli (potser amb membres de l’AFEP) 
amb l’objectiu d’acabar de preparar adequadament les Jornades de la setmana següent. 
Dimecres, 20 de març: s’ajorna la reunió ordinària del Nucli (de fet, hi ha dues activitats 
que ens ocuparan a la majoria: les Jornades “La Universitat a debat” i la convocatòria del 
MUCE) 
Dimecres, 3 d’abril: sessió ordinària del Nucli i, ja posats, podríem dedicar-la a fer Cercle 
de Lectura... 
 
 
Addenda: 
Amb posterioritat a la reunió del Nucli la Margarida ha suggerit l’oportunitat que el Nucli proposés el 
GRAMC per al Premi Mestres-68. La majoria dels participants del Nucli s’hi ha mostrat a favor, però com 
que el termini de presentació acabo el 28 d’aquest mes, s’ha decidit de fer la proposta que, probablement 
ja haureu rebut per altres conductes. Em sembla, però, que val la pena que en quedi constància en 
aquesta acta. 
 
 

 

PROPERES REUNIONS: 
dimecres, 13 de març, de 6.30 a 8.30 (preparació Jornades),  

dimecres, 3 d’abril, de 6,30 a 8,30 (Cercle de Lectura), 
a l’espai Paulo Freire 

 


