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NOTA DE PREMSA
Barcelona, 26/11/2015

Jordi Monés presenta el seu llibre ELS MEUS RECORDS, en un acte conjunt de
la Societat Catalana de Pedagogia i el Col·legi de Pedagogs

Avui el Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC) i la Societat Catalana de Pedagogia
(SCP) han presentat el llibre ELS MEUS RECORDS, de JORDI MONÉS –col·legiat d’honor
del COPEC- que ha compartit les seves vivències envers la cultura i la història de l’educació,
en un acte íntim i entranyable que ha esdevingut un homenatge a la seva trajectòria vital i
professional.

La inauguració ha anat a càrrec de Rosa Rodríguez i Gascons, presidenta del COPEC, com
a amfitriona, qui ha agraït a l’autor que presentés el seu llibre al Col·legi, obra de gran nivell i
recorregut, destacant que “Una obra important com totes les que ha fet en JORDI MONÉS,
de la què tant la pedagogia com el país se’n han de sentir deutors, una contribució que
permet reconèixer el que ha estat l’educació i la pedagogia a Catalunya.”
Martí Teixidó, president de la SCP, gran coneixedor de l’autor i de la seva obra, ha portat
amb excepcionalitat el diàleg amb l’autor, en paraules seves “En Jordi Monés és molt
meticulós i sempre recórrer a les fonts primàries per a fonamentar les dades dels seus llibres
cosa que li dóna gran fiabilitat a l’obra” i en relació alguns dels passatges del llibre “En Jordi,
al llibre ens diu que va ser gestor cultural a la Badalona, jo diria que a més va ser un
activista, als anys 60 calia superar molts obstacles per dur a terme les activitats”
Ha estat un recorregut per ELS MEUS RECORDS, i l’extensa obra de Jordi Monés, aturantse en episodis d’especial rellevància, motivacions, sentiments i continguts, d’una forma
afable i distesa. Significatiu ha estat en paraules seves: “Encara no hem arribat a fer una
escola nacional. Durant la República el bilingüisme era real. A l'escola ens ensenyaven dues
coses: aprendre a pensar i a estimar al país” i en relació a la seva dedicació i passió per la
història de l’educació "Al començament em vaig interessar sobretot per la Sociologia de
l’educació, després vaig descobrir que el que havia estat important a Catalunya era la
Història de l’Educació, sobretot de la mà d’Alexandre Galí i Joaquim Xirau.”
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Al diàleg s’hi ha sumat el públic constituït per representants de la pedagogia, l’educació,
amics i familiars, tots admiradors/es de l’obra i de l’autor. L’acte es clou amb la signatura de
llibres per part d’en Jordi Monés, acompanyat d’un brindis amb els assistents.
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