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Es presenta a Palafrugell
el documental

"Memòries de l'exili:
Teresa Juvé"
El di jous 4 d’octubre a les 7 de la tarda va tenir l loc al
Centre Municipal d’Educació de Palafrugell l ’estrena al
Baix Empordà del documental “Memòries de l’exi l i :
Teresa Juvé”.
L’acte va comptar amb la presència de la Teresa Juvé-
presidenta de la Fundació- que als 1 8 anys, el 1 939,
va haver d’exi l iar-se a França.
Posteriorment a la visual ització del documental , va
tenir l loc una taula rodona amb la Teresa Juvé
(Degana de les l letres catalanes) i en Pere Baltà
(Director de la Fundació Paco Candel) .
Fou un acte molt emotiu, “una l l içó de vida”, deien els
presents a l ’acte. La petita figura de la Teresa Juvé,
amb la seva senzi l lesa i natural itat, va anar creixent

per moments i colpint a tots els assistents:
“jo no he fet res extraordinari , és la vida”,
deia la Teresa. Història viva, present, retal ls
d’una vida l larga i plena, exemplar en molts
sentits, són el que el públic, que gairebé va
emplenar la sala d’actes del CME de
Palafrugell , va tenir el privi legi d’escoltar i
visionar, a través del magnífic documental del
director Enric Asensio.

Durant el mesos de setembre i octubre la
Fundació Josep Pallach ha estat trebal lant
per iniciar l ’edició 1 8/1 9 del programa
LECXIT a la comarca. S’ha fet dos cursets de
voluntariat a Palafrugell , un a Calonge, un a
Torroella i un a La Bisbal d’Empordà. La
participació ha estat nombrosa i el programa
ja està en marxa.

Arrenca el programa
Lecxit

Dita popular




