ACTA DE LA DICTAMINACIÓ DEL
XXVIIè PREMI JOAN PROFITÓS D’ASSAIG PEDAGÒGIC
El jurat del XXVIIè premi Joan Profitós d’Assaig Pedagògic format pel Sr. Joan
Mallart i Navarra que n’és el president, la Sra. Elena Venini i Redín, la Sra. Núria
Rajadell i Puiggròs, el Sr. Josep Gallifa i Roca, el Sr. Conrad Vilanou i Torrano i el
Sr. Marià Baqués i Trenchs, que actua de secretari, es reuneix a Barcelona el dia
27 d’abril del 2017, a la Ronda Sant Pau, nº 80, seu de la Fundació, per donar el
seu veredicte.

Després de la deliberació oportuna, decideix per unanimitat atorgar el premi a
l’obra: “Llegendes del Berguedà. Un actiu pedagògic excepcional”. El treball
recull 430 llegendes, les classifica i comenta. Es tracta d’una aportació que té el
valor de donar a conèixer un llegat cultural que forma part del nostre patrimoni, a
l’hora que constitueix un material didàctic excepcional per integrar les noves
generacions d’alumnat. Oberta la plica corresponent, l’obra premiada pertany al
senyor Albert Rumbo i Soler.

Així mateix fa una menció honorífica a les obres:
“Educar per a la sostenibilitat. Educar en un context d’urgència planetària i
de crisis de civilització” per tractar pedagògicament un tema actual i rellevant,
fent propostes raonades per a la creació d’un model psicopedagògic i holístic que
condueixi a la millora de les relacions dels éssers humans amb ells mateixos i
amb la biosfera. Oberta la plica corresponent, el treball pertany al senyor Emili
Puig i Vilaró.

“La lectura com a antropogènesi en l’obra de Marc-Alain Ouaknin: 19912010”. És un treball filosòfic que mostra les bases d’una pedagogia de la lectura
que -com diu- “ofereix una perspectiva d’esperança per a uns humans sovint
mancats d’il·lusió”. Oberta la plica corresponent el treball pertany al senyor
Josep-Lluís Rodríguez i Bosch.

Barcelona, 27 d’abril del 2017.

