
Presentació 
 
 
Aquest Quaderns és difícil i dolorós de presentar. Està dedicat al Jaume Botey i Vallès 
amb motiu del seu traspàs. Per nosaltres és el Jaume, el Botey, el company, l'amic, el 
mestre, el referent. Per al país i per a bona part del món era un gegant de la lluita 
per la pau, la llibertat, la igualtat i la solidaritat. 
 
Que havíem de dedicar-li un Quaderns ho teníem ben clar des del començament, 
però si algú tenia algun dubte es va esvair després d'escoltar les moltíssimes i diver-
ses aportacions de persones i col·lectius en els diferents actes d'homenatge que se li 
van fer. Calia començar a recollir el que havia estat el seu llegat. 
 
De fet, el Centre d'Estudis és una part d'aquest llegat, i els Quaderns d'Estudi han pu-
blicat uns quants articles seus. El primer, l'any 1988, "Aspectes socioculturals de 
l’Hospitalet". El darrer, "Ajuntament de 1979 i ensenyament", l'any 2011. El Jaume 
s'estimava aquesta publicació, amb la qual col·laborava i sobre la que sovint hi feia 
aportacions. 
 
Vam decidir que el Quaderns tractés del seu pensament, encara que gairebé sempre 
és molt difícil destriar-lo de la seva obra. En les persones com el Jaume, i com la Pilar 
Massana, la seva companya, pensament i obra, reflexió i acció, van juntes.  
 
En tot el procés de concepció d'aquesta publicació ja hi era la Maria Villanueva, pro-
fessora del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i com-
panya de despatx del Jaume durant molt anys. En Jaume li va demanar personalment 
que preparés la seva “semblança” amb motiu de rebre el Premi de la Universitat de 
la Pau el novembre del 2017. L'acte va tenir lloc a l'Hospitalet el 2 de maig del 2018, 
a títol pòstum, i es va oferir de seguida a coordinar el present volum.  
 
De seguida el problema que se'ns va presentar va ser el de seleccionar quins temes 
haurien de ser tractats. El Jaume va fer milers d'intervencions i va escriure centenars 
de textos sobre desenes de temes. Totes les lluites per la justícia eren la seva lluita. 
Vam seleccionar-ne alguns que considerem fonamentals, amb un cert èmfasi en l’àm-
bit local. Finalment, vam proposar els articles a les persones que podien fer-ho millor.  
 
Comencem amb un text del mateix Jaume, procedent d’una conferència que va fer a 
Burgos a l’Aula de Verano de l’Institut E. Mounier l’any 2013, i que va ser publicat en 
castellà a la revista Acontecimiento. El mateix Jaume s’hi reconeixia molt en aquest 
text, pensava que havia sintetitzat prou bé el seu ideari en aquestes pàgines. 
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En Joaquim Sempere, Doctor en Filosofia i professor de Sociologia a la Universitat de 
Barcelona, té una llarga trajectòria com teòric i militant de l’esquerra i l’ecologisme. 
Per esmentar només les revistes, ha estat director o col·laborador de Nous Horitzons, 
Mientras Tanto, Revista Internacional de Filosofía Política, Alternativas económicas o 
El Viejo Topo. Quim Sempere aprofundeix en les arrels més profundes del compromís 
social i polític, i també espiritual, del Jaume.  
 
L’Andreu Trilla, un company del grup dels escolapis dels anys de Can Serra explica de 
primera mà el procés de creació de la Casa de Reconciliació i totes les experiències, 
algunes de ben singulars i extraordinàries, dels anys de l’antifranquisme i la Transi-
ció: els militants d’esquerres construint una església, l’acolliment dels objectors de 
consciència, l’escola d’adults, la lluita veïnal, etc... 
 
La Rosa Mª Pujol és professora i degana de la Facultat de Ciències de l’Educació de 
la Universitat Autònoma de Barcelona. Va ser companya del Jaume, primer a l’Escola 
de Mestres Sant Cugat de la UAB i, després, a la Facultat de Ciències de l’Educació 
d’aquesta mateixa institució. Va compartir amb ell la passió per la docència i la valo-
ració màxima de l’educació com a eina per transformar la realitat, i ens parla de tot 
això. 
 
Homera i Natalia Rosetti són de la generació d’activistes socials que van compartir les 
lluites socials i internacionalistes en les darreres dècades amb el Jaume. En aquelles 
mobilitzacions, el seu mestratge en l’aspecte teòric però sobretot en el compromís 
quotidià, va impregnar els moviments en els que participava. 
 
La Montse Santolino és periodista i col·labora amb publicacions com Crític o Directa i 
és reponsable de comunicació de Lafede.cat. També forma part d’aquesta generació 
de companys/es de lluites i alhora, d’alguna manera, deixebles. La seva aportació fa 
referència a les experiències locals. 
 
L’Enric Roldán ha estat docent a primària i a secundària. Va participar en el gran mo-
viment de renovació pedagògica que va tenir el gran impuls institucional del Jaume 
quan va ser regidor d’ensenyament. El seu compromís amb l’educació ha continuat 
amb el Casalet i amb la co-coordinació de cinc volums de bones pràctiques educati-
ves a l’Hospitalet, editats pel Centre d’Estudis i la Regidoria d’Educació. 
 
Tots els articles estan fets per persones que coneixien bé al Jaume, des de l’estima-
ció a la persona. Però en tots els casos el rigor acadèmic és assegurat, perquè volem 
el reconeixement i la divulgació del seu llegat. 
 
 

Junta del Centre d’Estudis de l’Hospitalet 
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