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Necrològica 

 

 

 

El dia 10 d’agost vam tenir la trista notícia de la mort de Josep M. Jarque i Jutglar, 

impulsor de molts canvis en l’educació del nostre país, especialment en la defensa i en 

la millora de les respostes educatives als alumnes amb necessitats educatives 

especials. 

Treballà com a mestre a l’Escoles Laietania (1953-1956), Escola Costa i Llobera i Escola 

Sant Gregori (1956-1957), Escola de Jardineres Educadores del CICF i el col·legi internat 

La Molina (1957-1958). L’any 1958 funda els tallers educatius Emmaus, el primer 

centre de formació ocupacional per a nois amb discapacitats psíquiques, a Catalunya. 

El 1962 va assumir la direcció del Centre de Pedagogia Terapèutica de Terrassa 

(l’escola Fàtima). El centre va rebre un gran impuls sota la direcció d’en Josep M. i va 

anar esdevenint un autèntic referent en el diagnòstic i l’educació d’alumnes i de joves 

amb discapacitats. 

En el període de la seva direcció, es va crear la Residència, l’equip de psicologia, dirigit 

per Carme Àngel Ferrer, i es va comptar amb l’estreta col·laboració del doctor Rom. Es 

va donar un gran impuls a l’educació psicomotriu i es van donar a conèixer les 

aportacions dels professors André Lapierre i Bernard Aucouturier en aquest camp. 

L’any 1971 es van organitzar les Primeres Jornades d’Educació Psicomotriu a 

Catalunya. 
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El 1973 fou nomenat cap de l’Oficina Tècnica del Servei de Recuperació i Rehabilitació 

de Minusvàlids i, més endavant, cap del Servei d’Educació Especial del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (1980-1987) i, des del moment de la 

seva jubilació fins a l’any 1999, va ser assessor del Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya.  

El 2000 va rebre la Creu de Sant Jordi per la seva tasca a favor dels minusvàlids i l’any 

2001 la Medalla de la Ciutat de Terrassa. L’any 2014 va ser nomenat Terrassenc de 

l’Any. 

Ha estat un home incansable, exigent, compromès, innovador i crític, que ha tirat 

endavant moltes iniciatives i que ha desvetllat moltes preguntes, capaces de generar 

canvis importants al seu voltant.  

Darrerament ha sortit publicada la seva aportació en el capítol 6 de l’Anuari d’Educació 

de Catalunya 2015, col·lecció «Polítiques», núm. 84, de la Fundació Jaume Bofill, amb 

el títol: «L’escola inclusiva a Catalunya: una il·lusió seductora». 

Les paraules del patriarca zen Yumen, citades per ell en algun dels seus escrits, 

mostren el tremp que va marcar la seva trajectòria professional: 

«Si estàs assegut, roman assegut; 

 si estàs dret, mantén-te dempeus,  

si camines, camina.  

I sobretot no vacil·lis» 

Yumen (2012). Citat en Alexandre Jollien, Petit traité de l’a andon. París: Éditions du 

Seuil. 

 




