Distingida senyora, distingit senyor,
Dimecres 23 d’abril, diada de Sant Jordi, l’Ajuntament de Palafrugell organitza de nou
les 12 hores de Lectura continuada de l’obra literària de Josep Pla. En la cinquena
edició d’aquest esdeveniment, es prosseguirà amb la lectura d’Aigua de mar, recollida
al volum II de l’Obra completa de l’escriptor palafrugellenc.
A Palafrugell ens hem proposat caracteritzar la diada de Sant Jordi no com un dia
dedicat solament al llibre, sinó també a l’enaltiment i la difusió de la nostra llengua.
Aquest és el motiu de la programació de les 12 hores de Lectura de Josep Pla i un
seguit d’activitats al seu entorn, entre elles la redacció del Manifest Sant Jordi a
Palafrugell, el qual enguany defensa la diversitat de llengües com una oportunitat i
compta amb el suport de la Secretaria de Política Lingüística.
Ens plau d’adjuntar-vos el manifest, al qual us demanem l’adhesió (ja sigui a través del
web www.palafrugell.net o de la butlleta adjunta, adreçada al correu postal: Àrea de
Cultura, Ajuntament de Palafrugell, c. de Santa Margarida, 1, 17200 PALAFRUGELL).
Podeu adherir-vos al manifest a títol particular o com a membres de les institucions o
entitats de què formeu part.
Som conscients que el dia de Sant Jordi és molt dens en actes arreu. Tot i això, us
demanem que ens acompanyeu en algun moment al llarg d’aquest dia, participant en
un o altre torn de lectura. Amb la vostra assistència, i la suma de moltíssimes més,
aconseguirem donar en aquest acte, que enguany arriba a la seva cinquena edició, la
dignitat merescuda.
Per tal de participar a la lectura i concertar el torn que més us convingui, podeu posarvos en contacte amb l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palafrugell, Sra. Mònica
Recio, telèfon: 972 611172, matins feiners, a/e lecturasantjordi@palafrugell.net o amb
el cap de Protocol de l’Ajuntament de Palafrugell, Sr. Lluís Maimí, telèfons: 972
613107 / 630061613, matins feiners.
La llengua catalana, la diada del llibre i l’aniversari de la mort del palafrugellenc Josep
Pla van absolutament lligats, al nostre país i a Palafrugell especialment. La vostra
participació pot confirmar el caràcter nacional de lloança de la nostra llengua que
volem que representi la lectura que hem programat.
Cordialment,

L’alcalde,
Lluís Medir Huerta
Palafrugell, març de 2008

