Ronda Sant Pau 80 2n
08001 BARCELONA
Telf.: 93.441.00.04
Fax.: 93.441.02.87

www.escolapia.cat

NIF: G58992629

A la ciutat de Barcelona, el 18 d’abril del 2007, als locals del Secretariat de les
Institucions Escolars de l’Escola Pia de Catalunya, es reuneix el jurat del setzè
Premi Sant Josep de Calassanç per tal de fer-ne l’atorgament, segons el que
prescriuen les bases del premi publicades el mes de febrer de 2007.
El jurat format pel P.Jaume Pallarolas, provincial de l’Escola Pia de Catalunya; pel
Sr. Joan Vila, president de la Fundació Joan Profitós; pel Sr. Xavier Nogués,
president de la Federació d’AMPAS de l’Escola Pia; pel Sr. Ramon Beringues i el
Sr. Enric Vinaixa de la comissió permanent del Consell de les Institucions
Escolars; i pel Sr. Pere Vilaseca, de l’Equip d’acció pastoral i tutorial de l’Equip de
Gestió del Secretariat, que actua com a secretari. Després de considerar les
candidatures presentades enguany i en les dues convocatòries anteriors, fetes les
oportunes deliberacions i, valorant molt positivament totes les candidatures que
s’han presentat, en especial les relacionades a equips de treball; acorda atorgar el
setzè Premi Sant Josep de Calassanç en les diferents modalitats a les persones
següents:
a) A l’Equip de professionals de l’Escola Taller de l’Escola Pia de
Terrassa, format pel Sr: Manel Alcalà Gili, el Sr. Manuel Ruz Ruz i el
Sr.Abdel·lah Laaboudi Mohamed. Per la tasca educativa integradora i
social amb els col·lectius de nois provinents de la immigració i/o el fracàs
escolar, per la seva tasca en la tutoria individual i la tasca formativa molt
coordinada amb els educadors de carrer i socials de la ciutat i el seu entorn
més immediat.
b) A la Sra. Montserrat Pascual Mañosa, de l’Escola Pia de Caldes.
Per la seva constant disponibilitat formativa que l’ha portat ha estar al dia
de les noves propostes pedagògiques en l’àrea de llengües estrangeres,
després de quaranta anys de treball a l’escola, aconseguint un elevat grau
de competències en tot l’alumnat en la llengua anglesa. I també per la seva
dedicació en l’animació de la lectura als nois i noies de l’escola.
c) Al Sr. Abel Massana Saborit de l’Escola Pia de Vilanova i la Geltrú.
Pel seu grau d’implicació a través de l’art i l’educació visual i plàstica, en
diverses propostes globalitzadores, pastorals i festives de l’escola.
Valorem la seva capacitat d’implicació i col·laboració amb el conjunt de
l’escola, no escatimant mai ni temps ni il·lusió.

En tots ells, s’ha reconegut la feina realitzada segons el nostre Caràcter Propi i
l’Estil Metodològic de l’Escola Pia de Catalunya.
Cal dir que el jurat ha valorat moltes altres candidatures i que la decisió no ha
estat senzilla de prendre atès que les altres candidatures també tenien molt mèrits
per a poder ser acreedores d’aquest reconeixement.
El jurat vol encoratjar a totes les persones que treballen a les escoles a presentar,
en successives convocatòries d’aquest premi, un bon nombre de candidatures i
proposa que per a les bases de properes edicions es puguin incloure la possibilitat
de presentar persones o grups vinculats a l’Escola en activitats que es realitzen
de manera voluntària.
I perquè així consti, ho signa a Barcelona, el 18 d’abril del dos mil set.
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