
La Fundació Informa

www.fundaciopallach.cat • Tels. 627438 284 / 972 011 952 Núm. 9
Febrer 2018

D’actualitat:
  ELS PREMIS I LES TERTÚLIES PALLACH

A punt de tancar aquest número del “La Fundació Informa”, dues activitats són actualitat: 
una, els Premis d’Educació Josep Pallach 

perquè justament el 31 de gener s’acaba el termini de presentació d’originals. 
Si tu o alguna persona que coneguis hi vol concórrer encara hi és a temps. 

Mireu-vos bé les bases al web corresponent. 
I l’altra, són les IV Tertúlies Pallach que t’anunciem; participa-hi i fes-ne difusió. S’ho val! 

Premis d’Educació
Josep Pallach 2017-2018

Consulta-ho:

XIV edició del Premi
d’Experiències Educatives,

convocat per l’Ajuntament de Figueres.
www.figueres.cat

IV edició del Premi d’Articles Periodístics,
convocat per l’Ajuntament de Palafrugell. 

www.palafrugell.cat

IV edició del Premi de Narrativa Curta,
convocat per l’Ajuntament de Begur.

www.begur.cat

Programa de les
IV Tertúlies Pallach
Sala Familiar del Centre Fraternal.

Palafrugell

Presentem novament aquest espai d’intercanvi d’opi-
nions, fent referència a l’educació entesa en un sentit 

global i transversal, en tots els seus àmbits. 
A partir de l’experiència educativa personal dels con-
vidats i de les influències rebudes al llarg de la seva 
vida (família, escola, entorn,...), es crea un espai de 

diàleg entre tots els assistents.

Dilluns, 5 de febrer de 2018. 7 tarda
Mercè Amorós, 

expresidenta Associació Suport a la Dona
Xavier Garcia Balda, biòleg; entrenador d’hoquei

Dilluns, 19 de febrer de 2018. 7 tarda
Awatef Ahmittach, estudiant universitària

Dani Rebollo, actor i director teatral

Dilluns, 26 de febrer de 2018. 7 tarda
Montserrat Tura,

metgessa; exalcaldessa i exconsellera de la Generalitat
Albert Teixidó, estudiant de batxillerat

Presentadors/moderadors: 
David Galceran i Albert Niell

Entrada lliure

Pica-pica per fer més agradable l’estona

Continua a la pàg. següent....



...“l’administració sense democràcia resta sotmesa precisament a les forces econòmiques, que la utilitzen 
al seu servei i o al de la col·lectivitat”...

Del llibre de Josep Pallach “La democràcia, per fer què?”, ed. 2015, pàg. 129

EL QUE
SÓN

LES TERTÚLIES PALLACH

Una tertúlia que enceten els dos convidats
tot parlant de la seva pròpia vida,

l’educació rebuda
(des del naixement, amb la família, a l’escola,
en el context social; amb persones concretes

que els han influenciat molt, etc.).

Un espai per xerrar, intercanviar parers,
reflexionar,… sobre la importància de tot tipus
d’educació, a partir de les pròpies vivències

de cadascú al llarg de la seva vida.

Una activitat on hi ha de regnar sobretot
l’espontaneïtat i les experiències pròpies.

Estan pensades en tres moments:
1) parlen els convidats;

2) Pica-pica i tertúlies en petit grup;
3) Tertúlia final, amb participació de tothom.

No cal arribar a cap conclusió global;
l’important és la tertúlia per la tertúlia

i el que cadascú interpreta
i s’emporta de l’estona viscuda.

Poden donar peu a parlar de l’educació,
en general, en qualsevol dels seus àmbits

(paper de les escoles, de les lleis i sistemes
educatius, paper de les famílies d’avui dia,

de les entitats, clubs, etc., dels mitjans
de comunicació, de les xarxes socials, etc. 

El presentador o moderador, modera, incentiva
la tertúlia, recull per això algunes frases

o opinionsque hi hagin sortit,...

Un espai absolutament obert a tothom,
a totes les visions, opinions, etc.

EL QUE
NO SÓN

LES TERTÚLIES PALLACH

Una conferència o taula rodona

Lloc on es parla d’un tema determinat i prou,
com en qualsevol xerrada o conferencia.

Una activitat poc flexible i molt estructurada.

Un lloc del qual se’n surt amb
conclusions generals clares.

Parlar teòricament sobre educació
(sigui escolar, familiar, extraescolar,...)

Lloc on sortir a parlar d’altres àmbits
o accions a part de la pròpiament educativa.

El presentador o moderador és l’únic
que dirigeix la tertúlia,

talment com si fos un entrevistador.

Un espai tancat al qual només hi poden accedir
persones expertes en educació

o professionals
implicats en la mateixa.

I, per si en vols saber més....

La Sra. Teresa Juvé, vda. de Josep Pallach i la seva filla, 
Antònia Pallach, conversant, en una de les tertúlies.


