
Distingida senyora, distingit senyor,

Dilluns, 23 d’abril, diada de Sant Jordi, l’Ajuntament de Palafrugell organitza la novena
edició de la Lectura continuada de l’obra literària de Josep Pla. Enguany llegirem el
text Madrid, 1921. Un dietari, inclòs a Primera volada, volum  III de l’Obra Completa de
l’escriptor palafrugellenc.

En el seu moment, Palafrugell es va proposar que la diada de Sant Jordi no fos tan
sols un dia dedicat al llibre, sinó també a l’enaltiment i a la difusió de la nostra llengua;
objectiu que any rere any anem assolint. Aquest és el motiu de la programació de la
Lectura continuada de l’obra de Pla i d’un seguit d’activitats al seu entorn, entre elles e
la declaració Palafrugell, lingüísticament sostenible.

El Ple municipal va aprovar aquesta declaració, redactada en motiu del vintè aniversari
de l’Oficina de Català de Palafrugell, amb l’objectiu de reforçar i fomentar a Palafrugell
unes actituds que permetin que el català sigui sostenible i que el nostre patrimoni
lingüístic no s’hipotequi per a les generacions futures. Per això, us demanem que ens
ajudeu a difondre-la, fent-la extensiva, atès que la declaració té un abast transversal i
interpel·la tothom, institucions, entitats, empreses i particulars, en la defensa de la
nostra llengua.

Malgrat que la diada de Sant Jordi és una jornada amb gran densitat d’actes arreu,
estaríem molt contents de comptar amb la vostra participació com a lectors i lectores al
llarg del dia, participant en algun dels torns de lectura, des de les 12 del migdia a les 8
del vespre al TMP-Teatre Municipal de Palafrugell.

Per tal de participar a la lectura i concertar el torn que més us convingui, podeu posar-
vos en contacte amb l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palafrugell, Sra. Mònica
Recio, telèfon: 972 611172, matins feiners, a/e lecturasantjordi@palafrugell.cat o amb
el cap de Protocol de l’Ajuntament de Palafrugell, Sr. Narcís Mir, telèfons: 972 611172
/ 606 675681, matins feiners.

Cordialment,

Juli Fernández Iruela
Alcalde de Palafrugell

Palafrugell, abril de 2012


