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Presentació de la nova Junta 

 

R. M. de la Fuente, C. Rider i J. Serentill. A la pantalla, I. León i M. Oliver. 

A continuació va tenir lloc la presentació de la nova Junta, amb la presència a la taula 

de la presidenta, Carme Rider i Serra; el vicepresident de coŀlaboracions institucionals, 

Josep Serentill Rubio, i la secretària, Rosa Maria de la Fuente Castelló. Van poder-hi 

participar també, via en línia, el vocal de l’Alguer, Ibán León Llop, i el vocal de les Illes 

Balears, Miquel Oliver Trobat. Eren també a la sala els altres membres de la nova 

Junta: Empar Garcia, tresorera, i Joan Rué, director de la RCP. 

La senyora Carme Rider va presentar els diferents membres de la Junta i els diversos 

àmbits d’actuació, alguns més consolidats i d’altres en fase incipient o de reorientació. 

Com ja es va definir des de l’inici, es tracta d’una Junta de continuïtat que vol seguir 

impulsant les recerques en marxa, com «Fem l’escola plurilingüe», la Revista Catalana 

de Pedagogia, el debat anual sobre un dels temes d’actualitat, les converses 

pedagògiques territorialitzades i les coŀlaboracions amb institucions diverses, amb un 

caràcter més permanent o més puntual, i que vol impulsar nous grups de treball com 

«Educació i mitjans de comunicació» i «Els pilars de l’educació secundària». 

La nova Junta aposta perquè la Societat Catalana de Pedagogia esdevingui un espai de 

trobada on els associats puguin donar visibilitat als seus projectes i publicacions i 

afavorir vinculacions a les activitats de la societat. Seguiran vetllant per la incorporació 

de nous socis, siguin individuals o institucionals, per tal d’incorporar nous 

professionals, eixamplar la base dels socis i afavorir la vitalitat de la Societat. 
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