ASSOCIACIÓ CULTURAL DE PALS

La Associació Cultural de Pals , es una associació sense ànim de lucre que ha estat
impulsada per un grup de palsencsmotivats per la cultura i la promoció de la vila. El fet
d’organitzar-se com a Associacióha estat per la necessitatde gestionarde manera
estructurada diversos temes culturals, aconseguir la implicació de més col·laboradorsper
unir esforços i aportant noves idees i poder seguirtreballantenactivitats quedes de fa
anys el grup estava realitzant . Oficialment vaquedar constituïda el dia 1 de març de
l’any 2014.
El fet que va ser decisori fou, sens cap mena de dubte la laboriosa tasca de crear un
escut de la vila degudament oficial i la consegüent bandera.

Entrevista al President
Bon dia Ricard Julià, gracies per permetre fer aquesta entrevista. Quins membres
formeu la Junta Directiva de l’Associació?
D’acord amb els estatuts, la Junta pot ser renovada en part o completa cada any.
Actualment ocupo el càrrec de President, el Vicepresident 1pr. es Joan Baró i Ministral,
la Vicepresidenta 2ª Diana Julià i Llobet, el Secretari, Jordi Vilà i Queipiquer i el
Tresorer, Albert Camps i Villegas .
De fet vosaltres sou un grup que porteu anys col·laborant en activitats culturals a
la vila de Pals.
Evidentment és així, en el que fa referència als anys, pel cap baix, jo diria que una
dotzena. Col·laborem organitzant conferències, en els premis de poesia i prosa: Llapis
de Sant Jordi,a les visites guiades en la mateixa diadaque es fan al nucli medieval de
Pals i amb el Xiulet de Pals, simpàtic trenet que amb els seus recorreguts fa molt per el
coneixement de la vila i les seves rodalies. Encara que ja n’has fet menció, hemtreballat

durant bastant de temps enla creació delescut i bandera de Palsiaquesta ha estat una
tasca que,deixant a banda la feinada que en el seu dia va portar,contribuir en gran
manera a establir un vincle d’amistat entre tots els participants i a la vegada un estímul
per anar oferint novetats a la nostra vila i els seus visitants. Aquest any hem
desenvolupat activitats com: el Memorial Onze de Setembre, l’acte de presentació del
vídeo de la Sega de l’Arròs, la preparació del Cicle de conferencies Tardor-Hivern, el II
Fòrum de Recerca del Baix Ter, amb la col·laboració del Museu de Can Quintana de
Torroella de Montgrí , així com tambéal inici del cicle de Conferències. (21 de
Novembre) a Ca la Pruna.
En quan a la organització, quines son les activitats més immediates que heu de fer?
Jo diria que ja estem fen, doncs el manteniment i tenir cura de l’estructura d’una
associació és prou laboriós. El secretari a tingut que encarregar-se de dur a terme els
temes de comunicació, els carnets de socis que fins el dia d’avui en son prop d’una
trentena que esperem incrementar ben aviat, fer les actes de les reunions etc. El tresorer
s’ocupa dels ingressos i despeses perquè quadri la caixa i la vicepresidenta 2ª, gestiona
la tramitació per la obtenció de subvencions. Tambédir que hem rebut una donació
d’estris del camp per ser instal·lat a Pals: el Museu Fàbrega-Auguetde Lloret, però
aquest tema qui t’ho por explicar millor es en Joan Baró, que ha treballat molt i be en un
assumpte prou complex.
Li preguntaré. Esteu impregnats per alguna tendència
política?
De cap de les maneres. La política és un subproducte
conseqüència de la evolució de la espècie humana i que amb
el pas dels temps, a voltes ha millorat, i a voltes ha
empitjorat. L’únic dret de tot ésser viu és la llibertat. Tot i
així, qualsevol dels membres de l’Associació, a títol personal
i privat serà respectat en les seves idees de caràcter polític.

Cartell informatiu (r. m.)

M’alegra escoltar això. Creus que el jovent s’engrescarà a formar part del grup?
N’estic convençut. Bona prova del que dic, és que en algun dels actes que hem portat a
terme ja hem tingut participació i ajuda del jovent, i també, alguns s’han fet socis.
Quines activitats teniu previstes realitzar durant el proper any 2015?
Voldrem tirar endavant el tema del museu a Ca la Pruna, realitzar un seminari
d’egiptologia, dansa contemporània, elLlapis de Sant Jordi com sempre, donar forma a
les rutes guiades en el tema medieval de Les 7 dones de Pals, un concert de piano, el
Memorial 1714 i el cicle de conferencies diverses....... i altres suggeriments, idees i
projectes que vagin sortint.

Deu ni do. El dia 20 de desembre del 2014 vàreu fer la Primera Assemblea
General.

Durant l’acte de la Primera Assemblea de socis (r. m)

Si la vàrem celebrar a Ca la Pruna. Tenim la sort que l’entesa amb l’Ajuntament,
actualment és molt favorable, circumstancia que desitgem sigui permanent, ja que
aquest fet permet afavorir el portar a terme activitats com les esmentades. Una de les
assignatures pendents és la de reforçar el sistema de comunicació, promoció i
propaganda.
Bé, penso que tenim bastant informació, però si queda alguna qüestió que no
haguem preguntat?
No, crec que com a presentació i resum ja defineix una mica les línies d’acció per les
que l’Associació cultural de Pals vol ser present. Fer una acció cultural digna, profitosa
i permanent.
Moltes gràcies Ricard.
Ben al contrari, gràcies per l’oportunitat de poder exposar que som, qui som i que
volem.

