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Acta 08/2015-16  

Nucli Paulo Freire (20 d’abril de 2016) 

Assistents: Xavier Besalú,  Sebas Parra, Jordi Planas, Salomó Marquès, Joan Colomer 

i Pere Soler 

Lloc: Espai Paulo Freire 

Temes a tractar: 

1. Trobada amb la gent de l’Ateneu Eugenienc 

2. Trobada amb la professora de Costa Rica 

3. Mes de maig: aniversari de la mort de Paulo Freire 

4. L’educació en una futura Catalunya independent 

5. Altres 

 

Trobada amb la gent de l’Ateneu Eugenienc 

Entre en Sebas i en Pere ens van exposar el contingut i les propostes que es deriven de 
la visita que es va fer a la frontissa de Santa Eugènia. La impressió fou que el problema 
era menor del que inicialment intuíem. 
A parer seu, hi hauria dos grans objectius: com convertir un espai públic nou en un 
espai educatiu? I com treballar educativament els conflictes que genera la utilització 
d’aquest espai, especialment a les nits? 
Pel que fa al primer, es proposa que des del Nucli es promogui un projecte 
d’aprenentatge-servei lligat a algunes de les assignatures dels graus de la Facultat per 
tal de col·laborar amb el dinamitzador social posat per l’Ajuntament de Girona. En Pere 
i en Xavier faran una primera prospecció de quines assignatures i quin professorat hi 
podria estar interessat... 
Pel que fa al segon, caldria que el dinamitzador social fos valorat positivament pel 
veïnat i que part essencial de les seves funcions, fos el diàleg amb aquest veïnat... 
 
Trobada amb la professora de Costa Rica 
 
En Sebas ens va explicar que venia de part de l’Institut Paulo Freire; que van tenir una 
conversa que va anar guanyant interès a mesura que es produïa; i que està recollint 
llibres en castellà sobre polítiques social per enviar-los-hi. En Pere en va portar uns 
quants i si voleu contribuir-hi cal que ho feu saber a en Sebas. 
 
 
Mes de maig: aniversari de la mort de Paulo Freire 
 
Vam quedar que faríem un acte el dimecres, dia 4 de maig al matí a l’Espai Paulo 
Freire. Per tal de preparar les coses, vam quedar que demanaríem de buidar l’armari 
amb vidre (on hi ha objectes de laboratori de física i química) i allà fer-hi una exposició 
permanent i explicada del material que tenim dipositat en l’armari tancat. En Xavier ho 
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comentarà al degà (a hores d’ara ja ha donat instruccions de buidar l’armari i posar-lo a 
la nostra disposició) i en Sebas i en Joan, quan puguin, vindran a la Facultat a preparar 
l’exposició. 
En Sebas, a més, amb en J. Oliveres recuperarà el CD on hi ha fotografiada tota la 
cartellera que es va donar a la Facultat i hi afegirà una presentació de Paulo Freire (a 
part d’això, també caldrà preguntar a veure si en algun lloc de la Facultat hi ha alguna 
còpia d’aquest CD...). 
També es comenta, que convindria fer alguna gestió a la Biblioteca, tant per comprovar 
si disposen del CD, com per garantir millor la unitat del Fons Paulo Freire, que ara 
sembla que està dispers. Igualment, semblaria que hi ha algun cartell emmarcat del 
Fons en algun dels despatxos: convindria recuperar-los i traslladar-los tot a l’Espai... 
S’acorda que en Pere farà el targetó de l’acte del dia 4 i que ell mateix el farà arribar a 
professorat, estudiants i PAS de la Facultat. En Xavier s’encarregarà de fer-ho arribar a 
la premsa. En l’acte es farà la inauguració oficial de l’Espai, que es posarà a disposició 
de tothom; es farà una visita guiada a l’exposició de material i un visionat del CD 
(d’això se n’ocuparà en Sebas). 
 
L’educació en una futura Catalunya independent 
 
Ara que disposem del material adient, ja podem començar a fer aquest debat. Tot just 
l’hem iniciat, però amb poc temps per anar a fons, de manera que encara resta pendent 
per a una propera reunió... 
 
Altres 
 
L’Albert Quintana ens fa saber que el dia 7 de juny a l’escola de Santa Eugènia es farà 
un homenatge a en Pere Pujolàs, a les 6 de la tarda. Com a Nucli hem decidit d’adherir-
nos-hi i de convidar tothom que pugui a assistir-hi. 
Tot i que la reunió de maig estava programada per al dilluns 16 de maig, passa que és 
festa: per això la passem al dimecres 18. 
 
 

PROPERA REUNIÓ: 

dimecres, 18  de maig 2016, de 18,30 a 20,30 

a l’Espai Paulo Freire de la FEP 
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