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Altres informacions de la Societat 

Presentació del llibre Mestres de casa nostra, de Bartomeu Palau Redón 

(Barcelona: Editorial La Vocal de Lis, 2018) 

 

El 26 de novembre de 2018, a les 19 h i a la seu del Coŀlegi Oficial de Doctors i 

Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, va tenir lloc la presentació 

d’aquest llibre del mestre, director de centre i inspector d’educació Bartomeu Palau 

Redón. Ha estat inspector en cap de Barcelona ciutat. És president i fundador de l’Aula 

Maria Rúbies - Fòrum d’Educació i Cultura i president de l’Aula d’Extensió Universitària 

Ramon Juncosa. 

L’acte, presidit per la degana, Josefina Cambra, va comptar amb la presència de l’autor 

i de Margarida Muset i Adell, que va fer la glossa del llibre i en va relacionar el 

contingut amb la trajectòria personal i professional del seu autor. 

El llibre presenta vint-i-set mestres del segle XX que han destacat per la seva aportació 

a la qualitat de la funció docent, en diferents tipus d’escola i amb alumnes de diferents 

nivells educatius. En cadascun dels breus relats destaca el tret més rellevant del seu o 

seus protagonistes. 

Amb una trajectòria professional àmplia i diversa, Bartomeu Palau, que ha estat una 

persona molt sensible a valorar i donar suport a la professió docent, fa un recorregut 

per diferents moments històrics del segle XX fins avui i per tota la geografia del nostre 

país per descobrir allò que ell mateix defineix utilitzant paraules de Baldiri Reixac: 

«mestres que estimessin els seus alumnes i que es fessin estimar». 

 

*************** 

 

Participació en l’acte de presentació del diccionari temàtic francès-català a 

l’Acadèmia de Bones Lletres 

El 29 de novembre de 2018 va tenir lloc a la seu de la Reial Acadèmia de Bones Lletres 

la presentació del Dictionnaire thématique français-catalan, de Michel Cavaillé. En 
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l’acte van participar Catherine Blanch, filòloga francesa; Ferran Guedea, catedràtic 

d’oncologia de la Universitat de Barcelona; Neus Lorenzo, subdirectora general del 

Departament d’Ensenyament; Carme Rider, psicopedagoga i secretària de la Societat 

Catalana Pedagogia de l’IEC, i Xavier Blanco, catedràtic de filologia francesa de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

El diccionari compta amb més de vint-i-set mil entrades, dividides en quaranta-un 

capítols que tracten temàtiques diferents. Durant la presentació es va fer palès 

l’interès didàctic d’un diccionari d’aquestes característiques i molt interessant també 

per a usuaris que viuen en territoris on aquestes dues llengües estan en contacte. 

També en el sistema educatiu de Catalunya convé disposar d’eines que faciliten 

l’aprenentatge del francès a partir del català com a llengua de referència bàsica de 

l’aprenentatge per part dels alumnes que opten per aquesta llengua estrangera tan 

propera al català. Es va fer una referència específica als alumnes que estudien el 

batxibac i que obtenen la doble titulació batxiller-baccalauréat. 

L’autor, que ha viscut a Cabestany i a Montpeller, va insistir en la necessitat que havia 

experimentat al llarg de la seva vida professional de disposar d’un diccionari 

d’aquestes característiques. En la contraportada del llibre hi ha una citació de Francesc 

Ferrer i Gironès que diu: «Els catalans a la nostra vida quotidiana tenim el ròssec de 

conviure amb d’altres llengües, atès que sovint ens veiem obligats a viure submergits 

en la castellanització o la francesació, malgrat la nostra voluntat de viure fidels a la 

nostra llengua». 

*************** 

 

Homenatge a Pilar Benejam i Argimbau 

Pilar Benejam, mestra, geògrafa i pedagoga. Reconeguda filla iŀlustre de Ciutadella de 

Menorca el 16 de gener de 2019. 

Són molts els homenatges a aquesta sòcia de la Societat Catalana de Pedagogia, tots 

ells ben merescuts. Com ella mateixa diu en el seu llibre Quina educació volem? (2014), 

publicat a Barcelona, per l’Associació de Mestres Rosa Sensat, ha centrat l’activitat 
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