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NOTA DE PREMSA
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE INTRODUCCIÓN A LA PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
Barcelona, 13 d’abril de 2016
Ahir a la tarda es va presentar la publicació INTRODUCCIÓN A LA PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA al
Col·legi de Pedagogs de Catalunya. Amb la seu de Barcelona plena de gom a gom i en un ambient
acollidor i distès, professionals de l’àmbit educatiu, social i de la salut van compartir de forma
interdisciplinària l’amor a la professió i a la pedagogia.

Rosa Rodríguez, presidenta, fa la inauguració felicitant als autors/es Milagros Valera, Conxi Reig, Àngel
Casajús i Joan C. Barroso, per aquesta perla pedagògica que han compartit amb el COPEC, engruixint el
corpus de coneixement en aquesta especialitat tan pròpia com és la PEDAGOGIA TERAPÈUTICA.
Agraeix, també, a Núria Casals, editora d’HORSORI, l’organització conjunta i la publicació del llibre dins
de la col·lecció HORSORI MONOGRÀFICS. La presidenta destaca la presència en l’acte del Sr. Oriol
Rosés, assessor de la Consellera en matèria de Polítiques Educatives, representant el Departament
d’Ensenyament.

Josep M. Elias, president estat del Col·legi de Pedagogs, en fa la glossa amb un discurs íntim i personal,
donada la seva vinculació amb el Col·legi i amb els autors/es. En paraules seves: “És un llibre guia que
ajuda a consolidar la nostra disciplina, la nostra especialitat, el nostre mestratge. Consolida el constructe
de la Pedagogia Terapèutica sense fer escarafalls al treball interdisciplinari i en xarxa. De fet, la gènesi
del llibre beu de la psicologia, la pedagogia i la psicopedagogia, teixint una trena formosa i sòlida.”

El Sr. Elias fa un reconeixement a la feina ben feta, a la minuciositat del treball de recull tant teòric com
de camp “(...) per investigar, per estudiar, per recollir i per posar negre sobre blanc el ventall d’àmbits
d’abordatge de la nostra estimada professió pedagògica, i quin millor lloc per fer-ho públic que ‘a casa
vostra’.”, i envia un missatge a les Facultats de Pedagogia i/o Ciències de l’Educació del nostre país i del
país veí: “pobres d’ells que no tinguin dins el currículum acadèmic aquesta obra tant seductora per als
seus estudiants.”

Àngel Casajús, Milagros Valera, Joan C. Barroso i Conxi Reig, en un clima familiar, dinàmic i participatiu,
dialoguen amb els assistents sobre el contingut intercanviant experiències al voltant de la pedagogia i la
psicopedagogia.
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