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Resum:
Temes a tractar:
Reunió del mes de juliol
Renda Garantida de Ciutadania
Llibre de la Leonela
Cercle de lectura del mes vinent
El Nucli i la Facultat
Celebració de l’aniversari de la mort de Paulo Freire
Altres
Reunió del mes de juliol:
Aquest curs ens queden dues reunions, segons la programació que ens vam fer. La propera serà el
dimecres 26 de juny, a l’hora i lloc habituals.
Pel que fa a la del mes de juliol, estava prevista per al dimecres 10 de juliol, però com que algun dels
membres presents no hi podia ser, vam decidir canviar de data i posposar-la al dimecres següent, dia 17
de juliol.
Recordareu que havíem dit que estaria bé cloure el curs amb un àpat. Vam decidir, doncs, que la darrera
sessió del curs la faríem a Salt, al restaurant que hi ha a la plaça de les Llúdrigues. Ens trobarem a les 19
hores, de manera que tinguem un parell d’hores per fer la darrera reunió del curs i després sopar plegats
a una hora prudent (que ja tenim –alguns almenys- una edat).
Renda Mínima de Ciutadania:
Ens Sebas ens informa de la iniciativa que està impulsant la Xarxa de Drets Socials de recollir signatures
per promoure una Iniciativa Legislativa Popular per aprovar una llei de Renda Mínima de Ciutadania.
L’assumpte va generar un debat important sobre els pros i contres d’una mesura com aquesta, de manera
que vam quedar que, de cara al curs vinent, dedicaríem una sessió del Nucli a parlar-ne amb més
coneixement i més temps i, si ho veiem adient, a organitzar un debat a la Facultat entorn del tema.
De moment, el que sí que vam acordar és de donar suport a la recollida de signatures a la Facultat
(perquè el 6 d’octubre ja s’han de tenir totes les signatures), que es farà la setmana vinent o bé el dilluns
o bé el dimarts.
En Sebas ho farà saber als impulsors i hem quedat que, si algú del Nucli és a la Facultat quan ells vinguin,
els acompanyarem i els donarem suport per poder fer la parada. Per altra banda, en Josep Manel ho farà
saber al Deganat.
Llibre de la Leonela:
En Pere i en Sebas porten un llibre de la Leonela per donar-lo als membres del Nucli que el vulguin (els
que no hi éreu el podeu passar a recollir al despatx d’en Pere). Recordareu que el Nucli va fer una petita
aportació per a la seva publicació.
Per altra banda, quedem de parlar de fer-ne una presentació a la Facultat el curs vinent.
Cercle de Lectura:
A la propera reunió del Nucli ens toca Cercle de Lectura. Es fan diverses propostes i acordem de llegir LA
TREGUA de Mario Benedetti. En Josep Manel s’encarregarà de fer-ne la digitalització i després, a través
de la Margarida, se’ns farà arribar a tots plegats amb temps suficient per poder fer una lectura com cal.
El Nucli i la Facultat:
El Nucli Paulo Freire té la seva seu a la Facultat i semblaria convenient, en començar el curs, de donar-lo
a conèixer a estudiants, professors i PAS de la Facultat, convidant tothom a participar en les seves
activitats.
Hem acordat de dissenyar una mena de targetó, de pàgina digital, amb una informació mínima i amb un
cer atractiu per poder-lo fer arribar, en començar el curs, a totes les persones de la Facultat. No hem
decidit que s’encarregaria de fer-ho, però tenim temps d’acordar-ho en alguna de les properes sessions. A
més, s’acorda també que els membres habituals del Nucli, allà al mes d’octubre, farem una passada a

totes les classes de tercer i quart dels diversos graus de la Facultat a fer una informació mínima i a
convidar la gent a participar-hi.
Celebració de l’aniversari de la mort de Paulo Freire:
Es comenta que la penjada de pancartes va ser positiva; que sobretot la del pati es va fer molt visible
(acordem que les pancartes es guardaran al magatzem que té consergeria). Comentem també que les
frases que van anar apareixent a les pantalles de la Facultat durant una setmana van ser llegides i
comentades: es considera que ha estat una bona eina. En canvi, no ens en vam sortir de convèncer els
gestors del web de la UdG d’incloure a la portada una informació sobre Paulo Freire el dia de la seva
mort.
Comentem també que Freire segueix essent força desconegut pel personal de la Facultat, de manera que
potser fóra oportú, al llarg del curs, d’organitzar algun debat, conferència, xerrada, documental, entorn
de la persona i les seves idees... N’hem d’acabar de parlar.
Aprofitem aquest punt per deixar constància que, finalment, no va ser possible organitzar l’acte que
havíem pensat amb l’Arcadi Oliveres/Teresa Forcades i en Terricabres perquè no s’hi ha pogut connectar
a temps. Recordem que ben aviat hi ha un acte de Justícia i Pau amb presència dels promotors del procés
constituent.
També es comenta que cal tenir més cura de la cartellera, que es renova molt poc sovint. En Xavier, que
se n’havia responsabilitzat demana excuses per no haver-ho fet. Tots estem d’acord que, per petit que
sigui, hem d’aprofitar tots els espais i oportunitats que tenim. En tot cas, en Xavier posa la tasca a
disposició de tots els membres del Nucli.

PROPERA REUNIÓ:
dimecres, 26 de juny, de 6.30 a 8.30,
a l’espai Paulo Freire
DARRERA REUNIÓ:
Dimecres, 17 de juliol, a Salt, a les 7

