
La Fundació Informa
www.fundaciopallach.cat ‐ tel. 627 438 284 / 972 011 952

Gener-Octubre 2020 - Núm. 1 7

“L’Any Pallach: per l’educació i

el compromís social”

Tot i la pandèmia, ha seguit i segueix
endavant.

Quan a principis del mes de març ens proposàvem

editar el número 1 7 de “La Fundació Informa” ens

vam haver de confinar. Ha estat un any ben

dolent! Però -tot i les lògiques interrupcions- les

activitats han seguit i segueixen, d’una o altra

manera i us en volem fer partícips.

PRINCIPALS ACTES I ACTIVITATS, A MANERA DE RESUM

1 5/01 /2020

Va tenir l loc l ’acte de presentació de L’Any Pal lach, al TMP.

05/02/2020

Visita d’alumnes de l ’Escola Pal lach de Figueres a la Fundació, en presència de Teresa Juvé.



1 0/02/2020

Dia del centenari del naixement de

Josep Pal lach: acte a la seva ciutat

natal , Figueres.

1 0/02/202

Dia del centenari del naixement de

Josep Pal lach: acte a la seva ciutat

natal , Figueres.

27/02/2020

Pal lach, en una imatge de ben petit,

a l Museu del Joguet de Catalunya a

Figueres.

FEBRER 2020

VI Tertúl ies Pal lach a Palafrugel l .

FEBRER 2020

I I Tertúl ies Pal lach a La Bisbal d’Empordà.

06/03/2020

La Fundació és distingida amb el Premi Mestres 68: acte a la Universitat de Girona.
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TAULES RODONES INAUGURALS DE L’EXPOSICIÓ ITINERANT:
“JOSEP PALLACH: PER L’EDUCACIÓ I EL COMPROMÍS SOCIAL”,

A DIFERENTS LOCALITATS

Del 24 al 27/07/2020

Mont-ras.

Del 3 al 30/09/2020

Girona (Casa de Cultura).

Del 1 4/1 0/2020 al 2/1 1 /2020

Torroel la de Montgrí (Auditori de Can Quintana i La Capel la)
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1 7/1 0/2020

Cinema Montgrí. Projecció del documental “Memòries d’exi l i : Teresa Juvé”; i a continuació cinefòrum amb Jordi

Font, director del Memoria l Democràtic de Catalunya.

PREVISIÓ INICIAL D’ACTES I D’ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ
(NOVEMBRE 2020 – JUNY 2021 )

–Exposicions, taules rodones, conferències, projecció documentals a diferents local i tats: Begur-Esclanyà,

Granol lers, Barcelona, Girona (UdG), Bel laterra (UAB), Camprodon, Palafrugel l , Palamós, La Bisbal d’Empordà,

Figueres. Possibi l i tat de fer-ho a altres local i tats, segons disponibi l i tat.

–Convocatòria dels PREMIS D’EDUCACIÓ JOSEP PALLACH 2020-2021 .

–VI Jornada d’Equips i Professionals d’Infància i Adolescència de la comarca. Tema: “Gènere i educació”.

–Publ icació de l ’obra de Teresa Juvé “El degol lador de Val lvidrera”, tot coincidint amb el seu centenari .

–In iciació del programa FLAIX: conjunt de vídeos dirig it a escoles i famíl ies per al foment de l ’educació en alguns

aspectes concrets (in icia lment, una sèrie centrada en la lectura, com a complementària del programa LECXIT-FJP.

–Publ icació del l l ibre “PALLACH, 1 00 ANYS: un l legat encara actual”.




