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Encetem una nova etapa:
EN DAVANT AMB TOTHOM!
Han passat un xic més de sis anys des de la
presentació pública de la Fundació i, com hem
constatat en vàries ocasions, hem avançat molt i molt
gràcies a tothom, especialment a les més de 500
persones voluntàries que, d’una o altra manera, hi ha
contribuït fins al dia d’avui.
Ara ens disposem a anar més enllà: eixamplar el
nombre de persones voluntàries tant en tasques
internes o de programes concrets, com de tasques
de coordinació i d’assessorament puntual; també hi
tindrem una professional tècnica –a temps parcial, de
moment-; una millora d’imatge i comunicació amb la
nova web i l’eixamplament en les xarxes socials;
complementant-ho tot amb més contactes –i més
aprofundits- amb institucions i entitats diverses,...

Endavant amb tothom! Això sempre! I, enguany,
després d’aquesta primera etapa, volem fer un
reconeixement públic en un simpàtic acte: serà la
FESTA DEL VOLUNTARIAT
DE LA FUNDACIÓ JOSEP PALLACH
24 de maig, 6 tarda

Des d’aquí, tots hi sou ja convidats i hi sereu
convidats més personalment; serà una festa
simpàtica, festiva i oberta a tots i totes els que sigui
ara o en altres moments d’aquests sis anys sou o
heu estat persones voluntàries que hi heu posat el
vostre gra de sorra perquè la Fundació hagi fet molta
feina i molt ben feta! Mil gràcies a tots i a totes!
Josep M. Soler

Últimament ha estat notícia...
La V Jornada d’Equips i Professionals
d’Infància i Adolescència.
Les IV Tertúlies Pallach, a Palafrugell.
Els 5 anys continuats del programa
LECXIT-versió Fundació Josep Pallach.
L’homenatge a Teresa Juvé, degana
de les escriptores en català.

i...

... El lliurament dels Premis d’Educació Josep Pallach, a Figueres.
I properament en serà...
La presentació-tertúlia “Un mestre entre dos mons;
o del passat al present de l’educació”.
La col·laboració als actes de “L’escola del carrer del Sol”,
dins del Flors i Violes d’enguany.
La Jornada gamificació i educació.
L’edició, amb Fundació Candel, de “Memòries de l’exili”,
amb T. Juvé de protagonista.
L’inici del Pallach Formació, com a programa específic, amb cursos continuats.
I la ja citada FESTA DEL VOLUNTARIAT: no hi podeu faltar!!!

No quiero cercar las cuatro paredes de mi casa, ni tapiar mis ventanas.
Quiero que el espíritu de todas las culturas me inspire lo más libremente posible.
Pero me niego a ser desalojado con independencia de quien lo pretenda.
Gandhi

