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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 

Actualitat de la Societat Catalana de Pedagogia (període novembre 2018 - abril 2019). Carme Amorós Basté

Revista Catalana de Pedagogia, 16 (2019), p. 309-327. 




