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Re
ss

en
ya Presentació de la Revista eipea i del 

monográfic Autisme, intervencions 
primerenques de Juan Larbán a la 

UIB de Palma de Mallorca

La Sala d’Actes de l’Edifici Anselm 
Turmeda de la Universitat de les 

Illes Balears (UIB), a Palma de Ma-
llorca, va acollir el passat dia 10 de 
desembre d’enguany la presentació, 
d’una banda, de la Revista eipea a 
la ciutat i, de l’altra, del nou mono-
gràfic Autisme, intervencions prime-
renques de Juan Larbán Vera, que 
publica la nostra revista. Tot i coin-
cidir la data amb una forta i insòlita 
tempesta que va abatre diversos ar-
bres i va fer volar senyals de trànsit 
a la ciutat de Palma, un interessat 
públic ens acompanyà en una jor-
nada que va servir d’homenatge a 
Juan Larbán. 

L’acte va comptar amb el suport 
de la Conselleria d’Educació i For-
mació Professional del Govern Ba-
lear i amb l’inestimable ajut en les 
tasques de preparació de Rosa Mas i 
la Sílvia Carol (Assessores Tècniques 
Docents de l’Institut per a l’Educa-
ció de la Primera Infància, IEPI).

Maria Magdalena Collinge 
March (Directora de l’Institut per 
a l’Educació de la Primera Infàn-
cia de la Conselleria d’Educació i 
Formació Professional de les Illes 
Balears) i Miquel Àngel Capó Juan 
(Cap de Secció del Servei de Valora-
ció i Atenció Primerenca de la Con-
selleria d’Afers Socials i Esports de 

les Illes Balears) es van encarregar 
de presentar l’acte, donant pas a la 
introducció de la revista per part de 
Susanna Olives Azcona i del mono-
gràfic i de la figura de Juan Larbán 
per Josep Mª Brun Gasca, ambdós 
membres del Consell Editorial de la 
revista. 

Finalment, va intervenir Juan 
Larbán Vera, qui involucrà al públic 
des del primer moment de la seva 
intervenció, propiciant i facilitant un 
animat col·loqui a partir de les se-
ves interessants reflexions i que va 
captivar als presents gràcies a l’am-
bient proper i distès que va aconse-
guir crear.  l
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D’esquerra a dreta: Maria Magdalena Collinge, Miquel Àngel Capó, Juan Larbán, Josep Mª Brun i Susanna Olives.


