VI JORNADA D’EQUIPS I PROFESSIONALS
D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
DE LA COMARCA
El divendres, 5 d’abril, es portà a terme aquesta jornada a
la qual hi assistiren uns cent professionals de tots els àmbits (salut, educació, benestar, justícia, policia, atenció
precoç, atenció a famílies, serveis privats d’infància i adolescència, etc.). La temàtica en aquesta ocasió fou:
TIC? TAC? XARXES SOCIALS?
INFANTS I ADOLESCENTS AMB NOVES TECNOLOGIES:
MANUAL DE SUPERVIVÈNCIA.
Nous reptes, límits i riscos a tenir en compte per tots els
professionals i equips de la comunitat educadora”. La
ponència principal fou a càrrec del Dr. Miquel Àngel Prats
(URL); a la segona part de la jornada es feren quatre grups
de treball i al final una posada en comú. Les valoracions
dels assistents van ser del tot positives i poden donar peu
a altres iniciatives paral·leles, com ara la confecció d’un
possible decàleg sobre la temàtica; en futures edicions
d’aquest full informatiu, de ben segur que us el podrem
presentar.
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LLIURAMENT DELS PREMIS
D’EDUCACIÓ JOSEP PALLACH 201 8-1 9
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Figueres es van
lliurar els premis d’enguany.
Els guardonats foren els següents:

XV Premi d’Experiències Educatives (Ajuntament de Figueres):

Gamifiquem l’aula a Primària! L’Antiga Grècia: El viatge a Emporion , presentat per Roser Espelt i Mercè

Vilà, de l’Escola La Vila, de Palamós.

V Premi d’Articles Periodístics (Ajuntament de
Palafrugell):

Un diccionari de medicina pioner al món porta la firma de nens de Vilajuïga , presentat per Mairena Rivas,

periodista del setmanari de l’Alt Empordà.

V Premis de Narrativa Curta Juvenil (Ajuntament de Begur):
Per decisió del Jurat, quedaren deserts.

En l’acte de lliurament, el president de la Fundació Josep Pallach, ha recordat que el 1 0 de febrer del 2020 es commemora el centenari del naixement de Josep Pallach i que, des de la Fundació -i amb moltes adhesions a la iniciativaes procurarà que “L’Any Pallach sigui el de l’educació i el compromís social”.
També van intervenir l’inspector Sr. Barranco, l’alcalde de Palafrugell, Sr. Piferrer, la regidora de Cultura de Begur, Sra.
Mònica Martínez i la regidora de l’Ajuntament de Figueres, Núria Galimany.
Entre el públic, s’hi trobaven la vídua i la filla de Josep Pallach, Teresa Juvé i Antònia, respectivament.

SEGUIM PREPARANT L’ANY PALLACH 2020
“Per l’educació i el compromís social”
En aquesta primera fase es fan gestions en diverses institucions i es van dibuixant
els que seran actes centrals de l’Any Pallach.
Són moltes les adhesions que s’estan rebent. La pròpia Generalitat de Catalunya
ha assegurat que serà en el Comitè d’Honor -el President i el Conseller d’Educació-; també altres personatges relacionats amb la vida familiar, política i professional de Josep Pallach.
Fins el proper juliol estem en la primera fase (iniciatives, primers lligams,
anàlisi possibilitats diverses, etc.). A continuació ja estarem en disposició de fer comitès de l'Any Pallach i
comissions específiques per cada àmbit i/o actuació.
En principi es pensa en 4 grans actes-base: un a BegurEsclanyà (1 1 .01 .2020), un a Figueres (1 0.02.2020), un a
BCN (a concretar dia; seria el més institucional i transversal) i un últim a Palafrugell -el de cloenda-resum de
l'Any Pallach: a Palafrugell, el 07/02/2021 , just el dia que
la Teresa Juvé arribarà als cent anys!-. A part, hi haurà
actes i activitats diverses, unes seguint les ja ordinàries
que sol programar la Fundació, altres d'inèdites....
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FINAL DEL CURS
LECXIT-FJP
El passat dia 30 de maig va tenir lloc l’acte
de cloenda del programa LECXIT-FJP. La sala
d’actes del CME es va omplir de persones
vinculades al programa i a les institucions i
col·lectius que -d’una o altra manera- hi
col·laboren.
Les valoracions que en fan tots els participants (nens i nenes, centres, mentors i mentores, coordinadors, etc.) és altament
satisfactòria i convida a eixamplar encara
més l’abast d’aquesta activitat a la nostra
comarca.
La trobada es va cloure amb dues intervencions musicals -de voluntaris LECXIT-, amb
breus parlaments i amb un berenar d’homenatge a tots plegats. Hi assistiren representants de diverses centres i col.lectius, així
com també d’institucions -com el Sr. Josep
Piferrer, alcalde de Palafrugell-.

. . . aleshores vaig començar a pensar en el temps com si tingués forma,
una cosa que es podia veure, una sèrie de transparències líquides,
l'una damunt l'altra. El temps no es veu mirant endarrera,
sinó penetrant-lo, com l'aigua.
De la novel·la "Ull de gat". M ARGARET ATWOOD
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