18

Revista de Palafrugell • Núm. 321 • setembre de 2020

ANY PALLACH

L’exposició de l’Any Pallach
arriba a Girona

Aspecte de la sala que acull l’exposició a la Casa de Cultura de Girona.
Fotos: Col. Fund. Pallach.

Acte d’inauguració de l’exposició a Mont-ras.

Objectes i documents personals de Josep Pallach que es poden veure a l’exposició. Fotos: Col. Fund. Pallach.

Després d’un llarg període de pausa, obligada per la crisi derivada de la Covid-19,
la Fundació Josep Pallach ha reprès,
aquest estiu, les activitats previstes per
polític —mort prematurament als 56 anys
d’edat— i el seu llegat, en el centenari del
seu naixement. Així, entre el 24 i el 26 de
juliol, es va poder veure a Mont-ras l’exposició commemorativa de l’Any Pallach, una
mostra —complementada amb una taula
rodona— que aquest mes de setembre ha
arribat a la Casa de Cultura de la Diputació
de Girona.
La mostra es va inaugurar el 3 de setembre en un acte en el qual hi varen prendre
part l’exalumna i exconsellera d’Ensenyament de la Generalitat Irene Rigau; Marta
Ros, professora ajudant de Josep Pallach

(1972-1977) i directora de l’Institut de Ciències de l’Educació —Col·legi Universitari de Girona (UAB)— el curs 1977-1978; el
professor emèrit de la UdG Xavier Gassiot i el president de la Fundació, i també
exalumne de Pallach, Josep Maria Soler.
Aquesta exposició recull diversos moments clau de la vida de Josep Pallach.
De forma complementària s’han programat, els dies 16 i 23 de setembre, «Conferències a dues veus», a l’Aula Magna de
la Casa de Cultura de Girona. La primera
del personatge, qui no només feia classes d’una forma innovadora i participativa,
sinó que va treballar també per la formació dels mestres; mentre que la segona
política i social de Pallach.

Any Pallach
Cal recordar que el passat mes de gener, a
Palafrugell, va tenir lloc l’obertura de l’Any
Pallach, celebració reconeguda per la Generalitat. I, mes tard, el mes de febrer, a
la ciutat de Figueres, es va realitzar l’acte
central programat per la Fundació Josep
Pallach, el qual va suposar l’inici d’un seguit d’actes commemoratius del centenari
del naixement del polític i pedagog, nat a
Figueres l’any 1920.
L’exposició recorrerà altres pobles i ciutats
de Catalunya. La Fundació Pallach prepara
altres accions, de les quals n’és un exemple la propera convocatòria dels premis
d’educació Josep Pallach. De totes elles,
us n’informarem oportunament, molt especialment de les que tindran lloc a Palafrugell. | Redacció |

