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EDITORIAL.

Un dels objectius de la Societat Catalana de Pedagogia,des

de la seva fundació, ha estat la publicació d'un butlleti.EIs

Estatus de la Societat preveuen que les publicacions siguin

una de les seves activitats més importants, tal com s'esdevé

1 s'ha esdevingut sempre en les Societats filials de l'Insti-

tut d'Estudis Catalans. Tanmateix, no havia estat possible d'

Iniciar, fins ara, l'afrontament d'aquest repte, amb la prime

ra sortida del Butlletí que us oferim.

Aquest Butlleti, órgan de la Societat, voldrà, però, lacol-

laboració de tots els socis i aleshores prendrà una forma més

definida, d'acord amb la seva fundió. La direcció i l'equipde

redacció del Butlleti assumeixin la responsabilitat d'aconse-

guir-ne la periocitat, de donar-li una presentació acurada i

digna i de fer que els seus continguts, ultra proporcionar in

formació sobre la vida de la Societat, siguin els propis d'una

entitat que té com a activitat fonamental, com la té l'Insti-

tut, la de la recerca científica.

Avui la investigació pedagógica resta massa sovint al mar-

ge de les activitats, els propòsits o les reivindicacions dels

professionals de l'ensenyament. Per() la urgència dels proble-

mes immediats, sovint de gran abast i gravetat, com sabem, no

ens ha de fer perdre de vista el fet que investigar és treba-

llar no sols per a les situacions del moment que vivim, sinó,

com és obvi, per a l'esdevenidor.

Hi ha constància en aquestes pägines de com la nostra Socie

tat commemorà l'any passat el centenari d'Alexandre Gali.Doncs

bé, de la vida 1 de l'obra del gran pedagog es dedueix que fou

la seva tasca d'investigador alió que doné sentit 1 profundi-



tat a totes les seves iniciatives educacionals; com a organit

zador, com a creador i com a col.laborador en les funcions de

govern, quan s'escaigué. Aquest hauria d'ésser el nostre model

i el canemàs de les pAgines, que voldrlem (Alls i denses, del
nostre Butlletí.
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