
A la ciutat de Barcelona, el 28 de març del 2008, als locals del Secretariat de les 
Institucions  Educatives  de  l’Escola  Pia  de  Catalunya,  es  reuneix  el  jurat  del 
dissetè 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 2008.

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.  Jaume  Duran, 
president de la Federació d’AMPAS de l’Escola Pia;  pel Sr. Ramon Beringues  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 dissetè Premi Sant Josep 
de Calassanç en les diferents modalitats a les persones següents:

a) Al Sr. Sergi Vila i Viza i al Sr. Jordi Truñó i Gual, en  nom de tot l'equip 
de  persones  responsables  del  MOU-TE,  EROL  i  Futbol  solidari de 
l'Escola Pia Santa Anna de Mataró. Per la seva capacitat per implicar a 
tota l'escola en l'organització d'activitats educatives a nivell de voluntariat. 
Per ajudar-nos a tots a sentir-nos part d'una escola que vol ser, cada dia, 
més solidària, més compromesa i més oberta. 

b) A  la  Sra.  Teresa  Terricabras  i  Vilar,  professora  durant  molts  anys  a 
l'Escola Pia de Moià i des de l'any 1997 de l'Escola Pia de Caldes. Per la 
seva  capacitat,  implicació  i  impuls  creatiu  en  l'àmbit  de  les  llengües. 
Organitzadora  dels  sopars  literaris,  el  Club  de  Lectors  i  Escriptors.  Els 
mercats literaris, sortides literàries i els anys dedicats a  la lectura. Gràcies 
a la seva feina constant, molts nois i noies i altres persones de l'escola han 
après a trobar i descobrir el valor i el plaer que suposa aprofundir en el 
món de la literatura. 

c) Al Sr. José Fernández i García, professor de l'Escola Pia de Granollers. 
Per la seva implicació en la renovació pedagògica  de moltes i diferents 
àrees a partir del treball amb les TIC. Per ser punta de llança en el conjunt 
de l'Escola Pia de Catalunya en la implementació del programari lliure . 
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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 28 de març del dos mil vuit.

Sr. Joan Vila i Farràs
President

Sr. Pere Vilaseca i Canaleta 
Secretari


