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Lliurament del XXVII Premi Joan Profitós d’assaig pedagògic 

L’acte va tenir lloc el 10 de maig de 2017 a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). 

Va ser presidit pel senyor Joan Mallart, vicepresident de la Societat Catalana de 

Pedagogia (SCP), que el va inaugurar tot glossant alguns trets rellevants de la figura 

de Joan Profitós, i el senyor Antoni Burgaya, president de la Fundació Joan Profitós, 

que va referir-se també a la figura del titular del premi i a la tradició innovadora de 

l’Escola Pia de Catalunya que es concreta avui dia amb el projecte “Summem”.  

El doctor Antoni Tort i Bardolet, professor de la Universitat de Vic-Universitat Central 

de Catalunya, va impartir la conferència «Escola, famílies i comunitat: els vincles 

indispensables». 

El secretari del jurat, el senyor Marian Baqués, va llegir l’acta, en la qual s’explicita el 

veredicte del Jurat, format pel senyor Joan Mallart i Navarra, que n’és el president; la 

senyora Elena Venini i Redín; la senyora Núria Rajadell i Puiggròs; el senyor Josep 

Gallifa i Roca, el senyor Conrad Vilanou i Torrano, i el senyor Marià Baqués i Trench. 

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 l’obra: 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.  

I una altra menció honorífica a l’obra: La lectura com a antropogènesi en l’obra de 

Marc-Alain Ouaknin: 1991- 2010. 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.  
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