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Activitats de la Societat 

- L’Hble. Sra. Marta Cid, Consellera d’Educació, va rebre la nostra junta directiva el dia 9 de març.  
- El dia 4 d’abril, nombrosos socis i sòcies van assistir a la sessió de recepció de l’Il·lm. Sr. Antoni J. Colom i 

Cañellas com a membre numerari de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC. El seu discurs de 
recepció va tractar De la debilitat teòrica de l’educació. 

 
Notícies d’educació 

- La prestigiosa Editorial EUMO –Escola Universitària de Mestres d’Osona- de Vic acaba de complir 25 anys. 
Que per molts anys pugui seguir desenvolupant una tasca tan important al servei de l’educació i del país.  

- La revista Cuadernos de Pedagogía ha complert 30 anys, amb més de 10.300 articles i 250 entrevistes. Davant 
d’una tasca tan ingent i continuada hi afegim també la nostra felicitació. 

- Avantprojecte de Llei Orgànica d’Educació presentat el dia 30 de març: 
http://www.mec.es/files/Anteproyecto_Ley_Organica_Educacion.pdf  

 
Premis 

Premi Joan Profitós d’assaig pedagògic, amb una dotació de 2.500€, serà adjudicat durant la Nit de Santa Llúcia a la 
Festa de les Lletres Catalanes. Termini de presentació d’originals fins al 13 d’octubre de 2005. Vegeu les 
bases a: http://www.escolapia.net/fundacio 

Premi Embat d’Educació Ambiental, amb una dotació de 3.000€, sobre aspectes teòrics o pràctics de la utilització 
d’estratègies educatives relacionades amb la problemàtica socioambiental. Termini de presentació 
d’originals fins al 13 de juny de 2005. Vegeu les bases a: http://www.grao.com 

Premis de l’ICE de la UB. Vegeu-ne les bases a http://www.ub.edu/ice/premis/index.htm 
- Premi Pau Vila, al reconeixement i l’estimulació de les escoles, professorat i alumnat en la descoberta i 

respecte de l’entorn natural proper.  
- Premi Jesús Garanto Alós, a institucions o persones que s’hagin significat per la seva contribució en 

àmbits de l’Educació Especial  
- Premi Xavier Gil Quesada, a treballs inèdits d’innovació en educació que es caracteritzin per la seva 

qualitat metodològica  
 

Congressos i seminaris 
- Congrés de “Participació en Sociopedagogia”. Més informació: http://dewey.uab.es/congresipais/cat/index.htm 
- Congrés Internacional "La violència i els seus contextos". Dates: 14, 15 i 16 d’abril. Santiago de Compostel·la, dins 

del marc de la Conferència Mundial per a la Pau, la Solidaritat i el Desenvolupament, auspiciat per l’ONU i la 
UNESCO. Per a més informació: http://www.libredon.org Secretaria Tècnica del Congrés: M. Jesús González 
info@libredon.org Centro Libredon R/ Camiño dos Vilares, 94 Santiago de Compostela Telèfons: 981 57 99 61; 
981 57 66 66 Fax: 981575404  

- Congrés "Online Educa Madrid 2005". Data: 11 al 13 de maig del 2005. Lloc: Madrid. Més informació: 
http://www.online-educa-madrid.com/spain/home.htm  

- "Espiral 2005. Aplicacions Educatives Lliures i Innovadores de les TIC: Recursos i Experiències". Data: 11-06-
2005 Lloc: Barcelona Més informació: http://www.ciberespiral.org/  

- "VI Encuentro Internacional sobre Educación, Capacitación Profesional, Tecnologías de la Información e 
Innovación Educativa". Dates: del 20 al 24 de juny de 2005. Lloc de celebració: Ciudad de México. Més 
informació: http://www.virtualeduca2005.unam.mx  



 

 

- V Congrés de “Multimèdia Educatiu: Reptes Educatius a la Societat Digital”. Dates: del 29 de juny a l’1 de juliol de 
2005. Lloc de celebració: Barcelona. Més informació: http://www.ub.es/multimedia 

 
Grups de treball i comissions 

 
- S’ha constituït, sota la coordinació del Sr. Martí Teixidó, la Comissió Joaquim Xirau per elaborar un document que 

pugui ser aprovat per la reunió plenària de l’SCP. Aquest document seria l’aportació de la nostra Societat al Pacte 
Nacional per a l’Educació. 

- Segueix treballant el seminari sobre l’estudi i aplicacions de les narracions a l’educació, sota la direcció del Sr. 
Lluís Busquets. 

 
Socis i sòcies 

 
El passat 26 de març, la nit de Pasqua, va morir el Dr. Miquel Meler i Muntané, que havia estat un dels primers socis 
fundadors i Vicepresident de la Societat Catalana de Pedagogia durant els anys 1988-1992. 
Havia dirigit l’Escola Vilajoana i col·laborat amb diverses institucions, com l’Institut de Pedagogia Terapèutica de 
Jeroni de Moragas, la Societat d’Ajuda a la Paràlisi Cerebral, etc. Professor de la Universitat de Barcelona des de 1967, 
des de l’inici de l’especialitat, es va fer càrrec de l’assignatura de Pedagogia Terapèutica. Va contribuir al 

desenvolupament d’aquesta especialitat, així com a la seva 
implantació a la Facultat de Lletres de Tarragona, en els 
primers anys del que seria el nucli original de la 
Universitat Rovira i Virgili. Va ser l’impulsor del Butlletí 
de Pedagogia Terapèutica i dels congressos anuals 
d’educació especial, trobades universitàries del professorat 
de tot l’estat i que ja han acomplert les 20 edicions. Més 
tard, després de la seva jubilació, impartí cursos de 
pedagogia al Seminari i, després d’una estada a Amèrica 
llatina, fou Consiliari del Moviment de Mestres i 
Professors Cristians. Una forta personalitat al servei de la 

pedagogia dels més necessitats. Descansi en pau. A la fotografia, fila superior: Carme Borbonés, Lluís Folch i Camarasa, 
Miquel Meler, Jesús Garanto, Josep González-Agàpito i Joan Vilà i Valentí (homenatge amb ocasió de les seves noces 
d’or sacerdotals l’any 1996). 
 
Una altra notícia d’un altre caire ben diferent és que la revista Escola Catalana, en el seu número 417 del mes de febrer, 
dedica les pàgines centrals a una entrevista amb la nostra consòcia Pilar Benejam. 
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