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EL RECONEGUT PEDAGOG I POLÍTIC FIGUERENC VA MORIR ARA FA 35 ANYS

Josep Pallach ja té una fundació
S’ha creat a Palafrugell amb l’objectiu de difondre les accions educatives des de la transversalitat, en línia amb el seu pensament
Josep M. Bernils l palafrugell

P

er a Josep Pallach (Figueres, 1920 – Esclanyà, 1977)
la política i la pedagogia
anaven de la mà. “Per ell,
l’educació era transversal, afectava tots els segments de la societat, i pel que fa a la política, considerava que havia d’educar, de
formar les persones per millorar
la societat. Estic segur que si estigués entre nosaltres no hauria
viscut la política com s’entén en
l’actualitat”, assenyala el psicòleg i professor universitari Josep
Maria Soler. Aquest pedagog empordanès ocupa la presidència
de la Fundació Josep Pallach que
aquest divendres es presenta públicament a Palafrugell, coincidint amb el 35è aniversari de la
mort sobtada del recordat polític
figuerenc.
Reconeix que “no som una fundació a l’estil tradicional, és a dir
integrada per persones riques i
amb recursos que es dediquen
a concedir ajudes o a promoure serveis de tipus assistencials. Nosaltres hem nascut sense grans recursos, però tenim
projectes molt ambiciosos que a
partir d’ara començarem a posar
en marxa. Cal deixar clar que no
som una fundació política, encara que, seguint el pensament de
Pallach, no es pot dissociar una
cosa de l’altra”.
Soler, que va conèixer i treballar amb el pedagog figuerenc
durant els darrers anys de la seva vida, segada sobtadament per
un infart l’11 de gener de 1977, recorda que “la proposta de la fundació sorgeix de la necessitat de
trobar espais estables de transversalitat que, des d’una perspectiva més global, puguin complementar totes aquelles accions
educatives que ja es porten a terme des de les administracions i
altres institucions. La voluntat
de constituir-nos en fundació -i
no pas en associació- vingué donada bàsicament per dos motius.
El primer, relacionat amb la preservació en el temps de l’esperit

pallach. La seva trajectòria professional va estar dedicada al món de la pedagogia, tot i destacar com a polític

fundacional i, l’altre, per poder
garantir una col·laboració més
propera i estreta amb les administracions”.
Afegeix el seu president que “la
idea inicial -que data de finals
de l’any 2009- fou ben aviat compartida per algunes institucions,
empreses, professionals i persones sensibilitzades en els diversos camps educatius o socials.
Algunes d’aquestes persones o
institucions en formen part com
a fundadors en aportar una part
dels mitjans necessaris per al capital fundacional que exigeix la
llei. D’altres persones, professionals, empreses o institucions
s’hi han afegit –i s’hi continuen
afegint- com a voluntaris, col·
laboradors, socis o donants. En

y objectius

es volen complementar les
accions educatives de les
administracions
y josep m. soler

“per ell, l’educació era
transversal i creia que la
política era pedagogia”

Josep M. Soler presideix el patronat
nn El patronat inicial de la Fundació

Josep Pallach, que presideix Josep
M. Soler (a la foto), està format per
tres representants de l’Ajuntament
de Palafrugell, un representant del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
-la vicepresidenta Montserrat Mindan-, un representant del Consell
Comarcal del Baix Empordà, quatre
representants de la UdG i sis membres a títol personal, que són Josep

M. Soler, Marissa Grassot, Marià
Júdez, Josep Bofill, Frederic Suñer
i Lluís Medir.
Aquest ens garanteix l’esperit inicial de la fundació, signa els diversos
convenis i col·laboracions, i n’elabora i aprova els plans i memòries
anuals. És qui designa l’equip coordinador que planifica i garanteix
el dia a dia, porta a terme els plans
d’actuació, fa noves propostes, co-

ordina les accions globals i les concretes que es duguin a terme en
cada una de les comissions. També
es crea la figura dels Amics de la
Fundació amb especial implicació
de persones rellevants de diversos
àmbits, però també perquè actuïn a diversos nivells (voluntariat,
patrocini, donacions, etc.), intentant teixir una bona xarxa de suport. n

FUNDACIÓ PALLACH

cap moment la Fundació vol deixar de ser una tasca col·lectiva i
oberta a tothom”.
EL PERSONATGE. Des de bon princi-

pi la família Pallach va col·laborar
amb la proposta, vehiculant que
la fundació portés el nom de Josep
Pallach. “El record de les seves
idees, de la seva tasca pedagògica
i del seu compromís social constitueix un vertader punt de trobada”, assenyala Josep Maria Soler,
que va coincidir amb el polític figuerenc quan als anys 70 es va establir a Esclanyà, un nucli situat a
prop de Palafrugell, i van treballar junts en el món educatiu.
Recorda que “Josep Pallach fou
com a pedagog un exemple clar
d’aquesta manera global i com-

promesa d’entendre les coses i és
per això que ens honora moltíssim portar el seu nom. Tanmateix la fundació s’ubica en terres
empordaneses, on ell va néixer
i on fou enterrat. Desitgem que,
d’alguna manera, la seva família
–que ens ha autoritzat a utilitzar
el seu nom- rebi, de manera ben
explícita a través de les activitats
de la Fundació, l’agraïment públic i el reconeixement que la figura del Josep Pallach –pedagoges mereix”.
Exiliat a França després de la
Guerra Civil, va estudiar pedagogia i psicologia a la Sorbona i
va treballar al Lycée Mongeron,
a París. A França va conèixer una
altra exiliada, Teresa Juvé, amb
qui es va casar l’any 1948 i amb
qui va tenir una filla, Antònia. El
1970 va retornar definitivament
a Catalunya. Va ser professor de
Ciències de l’Educació a la UAB,
a Bellaterra, i al Col·legi Universitari de Girona. El 1972 va contribuir a la creació de l’Escola de
Mestres de Sant Cugat i el 1975
es va doctorar. El seu despatx de
l’ICE de la UdG va ser la primera
plataforma organitzada des de
la universitat per a la formació
de mestres i professors de les comarques gironines.
Soler recorda que “Pallach era
un observador del món, interessat per la societat, per l’home i
pel fet educatiu entès com aquell
conjunt de vivències que actuen
sobre cada persona. De tarannà
comunicatiu i franc, treballador
i responsable, coherent amb els
seus plantejaments i amb el seu
fer, va deixar un llegat ample i
profund en tothom qui s’hi va relacionar. El seu compromís polític i social va ser totalment coherent amb la seva pràctica professional, formant un tot que no pot
fragmentar-se”.
En el camp pedagògic va publicar, entre d’altres, els llibres
El gran problema. Escola i ensenyament per a tots (Perpinyà,
1964) i Instituts pilot i reforma de
l’ensenyament mitjà. L’experiència francesa (Barcelona, 1971). n

