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UNES IMATGES QUE VALEN
MÉS QUE MIL PARAULES...
LA FESTA DEL VOLUNTARIAT:
MOLT MÉS QUE UNA FESTA!

El passat 24 de maig va tenir lloc l’anunciada Festa del
Voluntariat. Tant el documental -com a resum d’aquests
sis primers anys de voluntariat-, com les diferents
actuacions i el berenar enaltiren el molt merescut
homenatge a totes les persones voluntàries que, des
dels diferents espais, han fet possible amb prou èxit
moltes de les iniciatives plantejades.
Gràcies a tothom i endavant!

Ha estat notícia...
Presentació del llibre, taula rodona i col·loqui
“Un mestre entre dos mons”.

Activitats de la Fundació a
“L’Escola del carrer del Sol”,
dins el Flors i Violes 201 8.

Serà notícia...
Curs
Gamificació.

Dijous, 1 2 de juliol,
a Palafrugell)

Distincions a Teresa Juvé:
La Teresa Juvé serà reconeguda properament
amb el Memorial Francesc Macià de la
Fundació Irla i el Premi Ramon Fuster
d’enguany del Col·legi Oficial de Doctors i
Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de
Catalunya.
L’enhorabona, Teresa!

Presentació del documental
“Memòries d’exili: Teresa Juvé

Dimarts, 1 9 de juliol, a Barcelona)

Ens relacionem amb...
És norma en la nostra Fundació el relacionar-nos amb altres col·lectius les finalitats dels quals
són molt properes a les nostres. Tant pel tarannà transversal i col·laboratiu com per la
importància del que promouen i porten a terme altres entitats, el nostre Patronat va decidir
que en cada número del “La Fundació Informa” es facilités algun tipus de lligam amb algun
d’aquests col·lectius; i així ho fem.
Comencem donant-vos aquestes dues importants referències:
Fundació Jaume Bofill

www.fbofill.cat

Educacio360

www.educacio360.cat

Marcòlic (Lilium martagon)

Diu en Josep Pla, en el volum 8 (Els pagesos) de l'obra completa, que ...
...la primavera es l'etapa de l'any més fina, d'una finor que afecta totes les sensibilitats...
...El poeta Carles Riba ens ha donat una idea de la profunditat inasgotable que la primavera
agita i extravasa en el curs incomptable del temps
Amor, l'innúmer deute clama de dins l'abís!
vivim dels juraments, els sospirs, les besades
infinites, de tantes generacions escolades!
També un dia la casa clara i el verd país
seran buits de nosaltres i sonors d'altres vides
ignorants que jo i tu, ombres engelosides
en cada cosa amada ventem un flam d'encís.

