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Vull començar amb un agraïment als membres de la taula que ens 
honoren amb la seva presència. Gràcies a les autoritats i a tots els 
assistents per ser avui aquí i compartir amb la comunitat universitària de 
la facultat l’alegria i la satisfacció d’atorgar el premi Blanquerna Educació 
d’enguany a la Fundació Escola Cristina de Catalunya. 
 

Aquesta Facultat te els seus orígens l'any 1948 amb l’antiga escola de 
mestres que es va formar a partir de la iniciativa de la diòcesi de Barcelona 
i poc després s’hi sumà la col·laboració de diverses institucions i 
congregacions religioses vinculades amb l’ensenyament a Catalunya. Des 
de llavors Blanquerna ha contribuït a la formació de moltes generacions 
de mestres que han ajudat a la innovació i al desenvolupament de 
l’educació del nostre país. 
 

Al llarg d’aquests gairebé 70 anys d’història Blanquerna ha donat forma a 
un estil propi, una metodologia basada en la formació integral de 
l’estudiant i amb una atenció personalitzada que té cura de les diferents 
dimensions humanes. 
 

Amb els anys aquesta metodologia que recull l’expertesa de la formació 
de mestres s’ha anat adaptant a diferents àmbits per formar professionals 
de diferents disciplines de coneixement com la psicologia, la  logopèdia, 
les ciències de l’esport, fins al punt de crear dues facultats més; la facultat 
de ciències de la salut i la facultat de comunicació i relacions 
internacionals. 

  
El premi Blanquerna Educació va néixer fa tres anys amb el propòsit de 
reconèixer i distingir a una persona o institució per les aportacions al món 
de l’educació i de l’escola. Enguany és la primera vegada que atorguem al 
premi a una institució i ens il·lusiona i ens omple de satisfacció fer-ho a la 
Fundació Escola Cristina de Catalunya, una institució amb la qual 
Blanquerna ha compartit i comparteix moltes coses, des de les arrels, a la 
visió de l’essència del fet educatiu. 
 

En uns temps com els actuals on tot sembla efímer cal reconèixer i posar 
en valor l’esforç  i la implicació de les persones i institucions que estan 



compromeses amb la millora continuada de l’educació. Aquest és el 
principal sentit del Premi Blanquerna Educació. 
 

L’acte d’avui és un reconeixement a tota una trajectòria de compromís, un 
compromís intens i continuat en la formació d’infants i joves.  Tot seguit la 
vicedegana Anna de Montserrat ens glosarà els motius i elogis de la 
institució premiada, però voldria destacar la gran importància del paper 
de la Fundació Escola Cristina de Catalunya en la configuració del model 
educatiu català i en la formació de bona part de la societat catalana 
actual. 

El premi a una institució és sens dubte un premi a totes les persones que 
dia a dia han contribuït amb el seu saber fer al desplegament i 
desenvolupament de l’escola cristiana de Catalunya. De la mateixa manera 
és també un reconeixement a les persones que l’han liderat com són el 
Pare Riu i el Pare Puig. 
 

Malgrat el ritme accelerat en el qual vivim, l’acte d’avui pretén fer una 
petita pausa per reflexionar i aprendre del passat, focalitzar-nos en el 
present i així poder millorar el futur. 
 

Per tot això estem il·lusionats, agraïts i satisfets d’atorgar el premi 
Blanquerna Educació del 2017 a la Fundació Escola Cristina de Catalunya. 

Enhorabona i moltes gràcies! 

 


