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Memoria de Joaquim Franch
Joaquim Franch i Batlle va néixer a
Barcelona l'any 1944. Llicenciat en
pedagogía, ja de jove va participar en el moviment escolta. A la segona meitat deis anys
seixanta es va fer responsable de la direcetó
de l'Escola de l'Esplai dins el Servei de
Colónies de Vacances de Barcelona. L'any
1969 va comentar a treballar a l'Escola Costa
i Llobera, capdavantera de la renovació
pedagógica, i durant aquest període va
guanyar el Premi Balmanya de Pedagogía.
Del 1977 al 1983 va impartir classes de
Pedagogía a l'Escola Universitaria de
Formado del Professorat de la Universitat
Autónoma de Barcelona. Al 1979 va iniciar
una etapa de col.laborado en les activitats de
l'Área de Joventut de l'Ajuntament de
Barcelona, i un any mes tard va ser nomenat
director de l'lnstitut Municipal d'Animació I
Esplai. L'any 1981 va entrar a treballar com a
técnic d'Educació i Cultura a l'Ajuntament de
Girona, on coordinava el Servei de Recursos
Educatius. Va projectar la c r e a d o de l'Aula
de la Natura i del Taller d'História de la ciutat,
i va ser director de l'Escola d'Educadors en el
Lleure. L'any 1985 va obtenir el Premi Artur
Martorell. Des de les passades eleccions
municipals era regidor de l'Ajuntament de
Ceirá, on havia fixat la residencia, i era també
assessor del Centre d'Estudis i Recursos
Culturáis de la Diputado de Barcelona.
D'engá de la seva arribada a terres
gironines, Joaquim Franch s'havia posat en
contacte amb els diferents grups que
treballaven en la defensa de la natura i deis
espais naturals, i havia dut a terme una tasca
decisiva com a catalitzador i reactivador de
les seves activitats. Havia intervlngut
activament en l'endegament deis camps de
treball ais Aiguamolls de l'AIt Empordá, en la
campanya de defensa de les zones húmidos
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del Balx Empordá i en el naixement i
consolidado de l'Associadó d'AmIcs de les
Gavarres. L'any 1986 va comengar
l'elaboració d'una col.lecció d'itinerarls de la
natura destinats a donar a conéixer ais
escolars diversos indrets d'lnterés natural
amb criteris nous i origináis. IVIentre
s'enllestia el primer Ilibre d'aquesta col.lecció
i apareixia el seu article sobre les Gavarres
en el número 122 de la nostra Revista, una
mort sobtada se'l va endur enmig de i'estupor
general, a l'edat de 43 anys.
Ara, edítat conjuntament per la Diputado i
la Caixa de Barcelona, acaba d'aparéixer Els
Aiguamolls del Baix Empordá, primer volum
de la serie sobre els espais naturals de les
comarques gironines. Aquesta obra
—preparada i escrita conjuntament amb
Ramón Fortiá— trenca els esquemes
tradicionals de coneixement del medi natural
per oferir-ne una interpretació global a través
de material didáctic de primer ordre i és
alhora una reivindicado raonada i científica
deis controvertits aiguamolls de País,
amenagats encara per la febre especuladora.
El Ilibre 11 ha estat dedicat, en homenatge, peí
diputat-president de la Comissió d'Urbanisme
i Pares Naturals.
La nostra Revista, que s'honora d'haver-lo
tingut —ni que fos amb el seu últlm article—a
la Mista deis col.laboradors, ha volgut fer
memoria d'ell amb aquest Treball de
RedaccJó extraordinari, en el qual hem invitat
a intervenir l'alcalde de Girona i alguns deis
col.laboradors más íntims del pedagog
desaparegut. A través de les seves
aportacions es dibuixen els trets fonamentals
de la personalitat d'en Quim Franch i es
posen de relleu els principáis aspectes de la
tasca que tot just havia encetat entre
nosaltres.

-^\-

•'••.i:-7T^<JB>Wí|pl

