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1. PRESENTACIÓ 
 

“És possible que hi hagi una llengua, una literatura,  
si darrera no hi ha un país? [...]  

Sense una capital i una societat, com és possible  
l’existència d’una llengua i d’una literatura?” 

 
Josep Pla. Notes del capvesprol,  

OC XXXCV, 558  

 
 

És un goig, que vull compartir, començar a escriure la presentació de la memòria anual amb 
el convenciment sincer que un any més, hem assolit els objectius fundacionals —la promoció 
de la lectura i els estudis de l’obra de Josep Pla— en un ampli ventall d’àmbits socials 
(l’educació, el lleure, el turisme, la recerca...) i, a la vegada, continuem reivindicant el valor del 
patrimoni literari com a element vertebrador de la cultura nacional. 
 
Ens han guiat, els principis elementals dels temps difícils: la contenció de la despesa, la cerca 
constant d’aliats i complicitats —institucionals o personals— i la il·lusió per mantenir i fer 
créixer un projecte que ha esdevingut model dins l’àmbit de la difusió i l’estudi del patrimoni 
literari. 
 
Pel que fa a les exposicions, a més d’implementar diferents millores a la nostra Exposició 
permanent, aquest any, hem itinerat l’exposició de fotografia literària “Notes sobre París. Joan 
Pujol-Creus – Josep Pla” a la Casa de Cultura de Girona i l’exposició “Les ciutats europees de 
Josep Pla” a Olot, dins el marc del Festival Mot i a l’Espai Betúlia de Badalona. 
 
Al llarg de l’any, hem dut a terme la nostra tasca habitual de manteniment, incorporació i 
catalogació de nous fons i d’atenció a les consultes al Centre de Documentació i a la 
Biblioteca, a més d’avançar en el projecte d’ampliació i catalogació de l’hemeroteca i de la 
correspondència rebuda per l’escriptor amb la col·laboració de la Càtedra Josep Pla.  
 
Des del nostre Servei Educatiu, que treballa amb una perspectiva molt àmplia 
conceptualitzant i realitzant activitats per al món educatiu, el del lleure i el del turisme, hem 
coproduït amb el MAC d’Ullastret, una nova ruta literària, la Ruta Josep Pla a Ullastret, que 
dóna a conèixer la relació de l’escriptor amb els arqueòlegs que iniciaren l’excavació del 
jaciment i el seu gran interès per la història del país.  
 
La Fundació Josep Pla continua col·laborant per desè any consecutiu, en la direcció i gestió 
d’Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català. Com a socis de l’entitat, hem participat 
activament en tots els projectes que la Xarxa té en marxa i que ens permeten obrir noves vies 
per a la difusió de l’obra de Pla (Mapa Literari Català, App de rutes literàries, Clubs de 
Lectura...), augmentar enormement la nostra presència a les xarxes socials i formar part de la 
Junta de Govern i el Consell Assessor de la Institució de les Lletres Catalanes (Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya). 
 
La presència activa i innovadora en les iniciatives culturals i de promoció econòmica de 
Palafrugell ens ha permès augmentar el nombre de visites. Volem destacar la participació en 
les activitats habituals de l’IPEP (Garoinada, Es Niu i Flors i Violes), de l’Àrea de Cultura 
(Sant Jordi i Festa Major) i la consolidació de l’Aula de Lletres de Palafrugell que 
coorganitzem amb l’Àrea d’Educació. 
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La comunicació sempre ha estat una àrea de treball fonamental de la nostra entitat. La 
limitació de pressupost no ens ha permès dur a terme la renovació del web ni imprimir i 
distribuir tot el material publicitari que ens caldria. Estem suplint aquestes mancances amb 
una presència estable i programada, però no invasiva, a les xarxes socials. Aquest any hem 
dut a terme la implementació de la documentació exigida per la Llei 21/2014, de 29 de 
desembre, “de transparència, accés a la informació pública i bon govern” al web de la 
Fundació. Dins l’apartat “Fundació Josep Pla – Documentació”  es poden consultar els 
següents documents: Estatuts, Memòria Anual d’Activitats, Documentació Anual, Auditoria, 
Convenis, Pressupost Anual. 
 
Per a l’elaboració d’aquesta memòria hem utilitzat les dades obtingudes en les enquestes als 
nostres usuaris que expressen, en general, un alt grau de satisfacció. Detallem el control de 
qualitat que duem a terme des de l’any 2006 dins el programa SICTED a través del Consell 
Comarcal del Baix Empordà, Pla de Qualitat en Destinació. 
 
Vull agrair la participació en els nostres projectes a totes les entitats i institucions amb qui 
hem compartit esforços, pressupost i il·lusió i, molt especialment, a l’equip humà de la 
Fundació Josep Pla que aquest any ha canviat substancialment i ha fet un gran i positiu 
esforç de reestructuració. Sense les persones implicades res del que expliquem en aquesta 
memòria hauria estat possible. 
 
 
 
 
Anna Aguiló i Miquel 
Directora 
 
Palafrugell, gener de 2016 
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2. ÒRGANS DE GOVERN I DE GESTIÓ 
 
EL PATRONAT   
   
President Joan Giraut i Cot (fins al 27 de nov.) 

Pere Vila i Folcarà (a partir del 27 de nov.)   
 

Diputació de Girona 

Secretari - tresorer Xavier Rocas i Gutiérrez (fins al 27 de nov.) 
Albert Gómez (a partir del 27 de nov.) 
 

Ajuntament de Palafrugell 

Vocal Rosa Gil i Vila 
 

Fundació “la Caixa” 

Vocal Joan Badia i Homs 
 

 

Vocal Antoni Baulida i Casadellà (fins al 27 de nov.) 
 

Generalitat de Catalunya 

Vocal Xavier Font i Galí (fins al 27 de nov.) 
M. Teresa Frigola i Borràs (a partir del 27 de nov.) 
 

Consell C. Baix Empordà 

Vocal Albert Gómez i Casas (fins al 27 de nov.) 
Xavier Rocas i Gutiérrez (a partir del 27 de nov.) 
 

Ajuntament de Palafrugell 

Vocal Frank Keerl i Pla 
 

 

Vocal Pau Miserachs i Sala 
 

 

Vocal Xavier Pla i Barbero 
 

Càtedra Josep Pla 

Vocal Josep Sabrià i Massó 
 

 

Vocal Conxa Saurí i Ros 
 

 

Vocal Frederic Suñer i Casadevall 
 

 

Vocal Josep Valls i Grau 
 

 

 
El dia 20 de desembre de 2012, el senyor Xavier Soy i Soler va ser nomenat pel president 
accidental de la Diputació de Girona, representant de la Diputació al Patronat de la Fundació 
Josep Pla amb les funcions de substitució de la Presidència de la Diputació en aquells actes i 
sessions de la Fundació en els quals no pugui assistir el President de la Diputació, per la qual 
cosa el senyor Soy ha presidit les reunions del Patronat de l’any 2015.  
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LA GESTIÓ   
   
Direcció Anna Aguiló i Miquel 

 
 

Cap d’Administració, 
Responsable SICTED i 
Centre de Documentació 
 

Marta Vergés i Vilert 
 

 

Servei Educatiu Patrícia Molinas i Sais (fins al 30 d’agost) 
Marta Vergés i Vilert 
Mireia Xarau i Abellán 
 

 

Comunicació Mireia Xarau i Abellán 
 

 

Guiatges Patrícia Molinas i Sais (fins al 30 d’agost) 
Annie Unland 
Mireia Xarau i Abellán 
 

 

Atenció al públic Helena Ferrer i Codesido (a partir de l’1 d’octubre) 
 

 

Voluntariat 
 

Mar Molero i Dolç (a partir del 16 d’octubre)  
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3. BIBLIOTECA I CENTRE DE DOCUMENTACIÓ 
 
3.1 Biblioteca http://cataleg.udg.edu/search~S1*cat/ 
 
Durant l’any 2015, s’han incorporat a la Biblioteca de la Fundació 6 documents de Josep Pla: 
2 publicats en català i 4 en castellà. 
 
Català 

1. Pla, Josep. Barcelona, una discussió entranyable. Barcelona: Grup 62, 2015 
2. Pla, Josep. Sobre París i França. El viatge. A càrrec d’Antoni Martí Monterde. 

Barcelona-París: RENFE-SNCF, 2015 
 
Castellà 

1. Juan Serra, pinturas : 16 enero - 3 febrero 1943 / pórtico y comentarios por José Pla. 
Barcelona: Sala Parés, 1943. 

2. Pla, Josep. Cartas de lejos. Barcelona: Planeta, 2014 
3. Pla, Josep. Cinco historias del mar. Barcelona: Planeta, 2013 
4. Pla, Josep. Viaje en autobús. Barcelona: Planeta, 2015 

 
Al llarg d’aquest any, també s’han incorporat 20 publicacions amb referències a Josep Pla 
(ANNEX 1) i s’ha dut a terme la restauració de 4 llibres de la Biblioteca de la Fundació a càrrec 
de l’especialista, Alba Clavell. 
 
3.2 Centre de Documentació 
 
Durant l’any 2015, hem col·laborat amb l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà per al Cens 
d’Arxius de Catalunya que du a terme la Direcció General del Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  
 
A partir del mes d’octubre, comptem amb l’ajuda d’una estudiant voluntària. 
 
Les accions que s’han realitzat són les següents: 
 
 -Hemeroteca 

 
Hem iniciat un nou període de catalogació de l’hemeroteca a càrrec de la bibliotecària Berta 
Pla, que ha registrat 850 parts components consultables en el catàleg en línia de la Fundació. 
També s’ha reorganització físicament l’hemeroteca i s’han unificat els continguts.   
 

-Incorporació dels següents documents:  
 
. Imatges cedides per la Família Cendrós a través de TV3: 
      .Trobada de personalitats a Pals per a la creació de la futura Òmnium Cultural 
      .Imatges de Josep Pla i Agustí Calvet “Gaziel” a Pals i Begur. 
 
. Dues fotografies de Maria Pla i Casadevall de l’any 1905. Donació del Sr. Enric Frigola i la 
Sra. Montse Miró. 
 
. Donació del Sr. Manuel Jorba: 4 fotos de Josep Pla a Martorell . 
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. Donació del Sr. Domènec Talamàs a la Càtedra Josep Pla que diposita en el Centre de 
Documentació de la Fundació Josep Pla: 
     . Cartes manuscrites de Josep Pla a Gaziel 
     . Informació complementària mecanoscrita de Gaziel per a Pla sobre l’”homenot” Godó 
     . Mecanoscrit de Josep Pla “El sr. Godó i La Vanguardia”. 
 
. Donació del Sr. Ignasi Valls: 26 cartes de Josep Pla a Martí Vilaró en format digital. 
 
Les consultes ateses al Centre de Documentació i a la Biblioteca  d’aquest any han estat les 
habituals per a investigacions diverses i tesis doctorals, i en particular hem respost a la petició 
de textos, imatges i documents per a: 
 
 - Exposicions: 
 
. “Josep Pla al Tabarín”, mostra literario-fotogràfica  en  col·laboració amb l’Arxiu Municipal de 
Palafrugell. 
 
. Participació en el projecte d’exposició virtual i exposició física itinerant “Patrimoni oblidat, 
memòria literària” de la Coordinadora d’Estudis de Parla Catalana i l’Institut Ramon Muntaner. 
  

- Ràdio i televisió: 
 

. Col·laboració en el reportatge de Rutes en Caiac: de Castell a Aiguablava del programa 
d’esports Temps d’Aventura emès el dia pel Canal 33. La Fundació Josep Pla hi apareixia 
com a proposta cultural. 
. Col·laboració amb la Xarxa de Ràdios Locals: programa especial a Palafrugell que s’emeté 
en directe el dia 20 de juliol, va consistir en una ruta teatralitzada per la cia. Alambiq pel 
centre de Palafrugell. 

 
- Edicions de llibres: 
 

. Pla, Josep. Barcelona. Labutxaca, Grup 62 (2015) 

. Pla, Josep “Sobre París i França. El viatge” a càrrec del professor Antoni Martí Monterde. 
Quadern editat amb motiu del Col·loqui Internacional Barcelona-París, 30.09 a 02.10.2015. 
. Ensesa Montsalvatge, Anna. S’Agaró el somni de Josep Ensesa. Juliol 2015. 
. Marco, Francesc. Francesc Dalmau. De Normandia a Palamós. Fundació Josep Irla, 2015. 
 

- Revistes, revistes digitals i webs:  
 

. Descobrir. Núm. 210, agost 2015. Reportatge especial “Josep Pla i la Costa Brava” 

. Presència, col·laboració per a un article sobre les diferents versions de la Ruta Josep Pla. 

. La Torre Ferrera de Mont-ras, núm. 15, juliol 2015 i núm. 16, desembre 2015. 

. Baix Empordà, núm. 50, setembre 2015 

. El 9 Nou, 23.12.2014. Col·laboració en l’article de Josep Mas “Les cartes de Josep Pla al 
forner de Montornès” 
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- Edicions diverses: 
 

. Fullet “Palafrugell Cultura: tres museus al teu abast”. Fundació Vila Casa, Museu del Suro i 
Fundació Josep Pla. Edició i distribució d’un cartell/díptic per oferir una entrada reduïda a 
tothom que presenti una entrada de qualsevol dels altres dos museus. 
 
. Cartell de la Festa Major de Palafrugell: guaix de Josep Martinell, “Ramon de Montjuïc” 
procedent de l’edició de bibliòfil de Josep Pla, Coses vistes (Palafrugell: Ed. Montcal, 1949) 
 
 
 
4. EXPOSICIONS  
 

4.1 Exposició permanent “Josep Pla (1897-1981)” 

 

 

 

 

 

 
Comentaris dels visitants a la pregunta, “què heu trobat a faltar durant la vostra visita?” 
 

- Manuscrits originals de Josep Pla (no reproducció), correspondència, objectes 
personals. 

- Més obra en castellà. 
- Opinions de la gent del territori que el coneixia. 
- Traduccions en francès i anglès dels seus llibres. 
- Explicació global de la vida i obra de l’escriptor. 
- Un audiovisual més actual i més complert.  
- Més informació sobre la seva família. 
- Un cafè-bar 

 

“Josep Pla (1897–1981)” és el títol de l’exposició permanent, 
instal·lada a la casa natal de l’escriptor, al carrer Nou, 49 de 
Palafrugell. Es tracta d’una exposició divulgativa que explica 
l’itinerari vital i professional de l’escriptor emmarcat dins el 
context històric del S. XX.  

 

El 89% dels usuaris consideren que l’exposició permanent dóna una bona idea sobre la 
trajectòria de l’escriptor. 



 - 9 - 

4.2 Exposicions temporals 
 
4.2.1 Exposició “Notes sobre París. Joan Pujol-Creus – Josep Pla” 
 

 

 

 

   
 
4.2.1 Exposició “Pop-up! Dibuixa’m un conte” 
 

 
   
 
 
 

El 80% dels nostres usuaris han 
valorat satisfactòriament aquesta 
exposició. 
 

Del 07.06.14 al 28.06.15 
 

Notes sobre París (1920-1921) és un llibre que Pla publica per primera 
vegada dins el quart volum de la seva Obra completa titulat Sobre París i 
França, juntament amb Petits assaigs sobre França. Són dos llibres inèdits 
elaborats posteriorment a partir dels records i sobretot de les cròniques, 
algunes de les quals molt refetes, que l’escriptor enviava des de París a 
Barcelona quan feia de corresponsal del diari La Publicidad. 
 

L’exposició “Notes sobre París. Joan Pujol-Creus – Josep Pla”,  
coproduïda amb la Fundació Casa de Cultura de la Diputació de Girona és 
un joc d’identificacions de literatura i fotografia, una lectura visual ben 
particular que Joan Pujol-Creus ens ofereix  honestament per fer-nos 
conèixer la ciutat que va descobrir acompanyat dels textos de Josep Pla. 
 

Del 01.08.15 al 30.04.16 
 
La Fundació Josep Pallach ens ha convidat a participar en 
l’exposició “Pop-up. Llibres en moviment” acollint una selecció 
temàtica de la col·lecció de llibres pop-up de Núria Ochoa. La tria 
que hem fet per mostrar a la Fundació Josep Pla conté els llibres de 
literatura infantil, és a dir, contes populars, tradicionals, clàssics o 
moderns, molt coneguts de tothom.  

Sota el títol “Dibuixa’m un conte”, manllevat de la petició que el protagonista d’El petit príncep fa a 
l’aviador “Si us plau...dibuixa’m un xai”, aquesta mostra recull una trentena de contes pop-up 
publicats a Barcelona, Madrid, Milà, Londres i Nova York, entre els anys 1934 i 2010, alguns dels 
quals dissenyats per Robert Sabuda i Nick Denchfield, enginyers de paper amb una llarga 
trajectòria i reconeixement internacional. 
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4.2.2 Ampliació de l’exposició “Pop-up! Dibuixa’m un conte” del 19.12.15 al 10.01.16 
 

 
 
4.3 Exposicions itinerants 
 
4.3.1 Exposició “Notes sobre París. Joan Pujol-Creus – Josep Pla” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 68% dels nostres usuaris  
valoren satisfactòriament 
l’exposició. 

Del 16.09.15 al 22.10.15 l’exposició itinera a la Casa de Cultura de 
Girona, entitat amb qui n’havíem compartit la producció. 
 

Com a activitat paral·lela a l’exposició vam oferir un cicle de 
conferències sobre fotografia: 
 
.16.09 “Sobre les fotos i les paraules”, a càrrec de Pepe Baeza.  
.30.09 “La fotografia, llenguatge artístic contemporani”, a càrrec de 
Xavier Antich.  
.07.10 “La fotografia com a document històric”, a càrrec de Joan 
Boadas.  
.14.10 “De la fotografia analògica a la digitalització”, a càrrec de J.M. 
Oliveras.  
 

Durant les festes de Nadal i acompanyant el pessebre de la 
Fundació, l’exposició temporal d’enguany “Pop-up! Dibuixa’m un 
conte” va ser ampliada amb quatre vitrines de llibres pop-up de 
temàtica nadalenca procedents de la col·lecció de la senyora Núria 
Ochoa. 
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4.3.2 Exposició “Les ciutats europees de Josep Pla” 
 

 
 
 
 
 
4.3.3 Exposició “Figures literàries” de Josep Martinell 
 

 

 
 
 
5. SERVEI EDUCATIU. Educació, lleure i turisme 
 
El Servei Educatiu de la Fundació Josep Pla continua treballant en la conceptualització de 
propostes educatives per tal de donar suport, assessorar i facilitar la feina als docents, en la 
seva tasca de despertar el gust per la lectura i fer conèixer la llengua i la literatura dels autors 
clàssics de la literatura catalana. 
 
El Servei Educatiu ofereix la seva experiència en l’adaptació de les activitats a les necessitats 
específiques de cada grup-classe i nivell, i promou la màxima interacció amb els educadors 
per tal d’aconseguir propostes de qualitat dutes a terme amb rigor i sensibilitat. Dins el 
programa d’activitats que proposem, preveiem la possibilitat que es realitzin tant en el mateix 
centre educatiu, com en les instal·lacions de la Fundació Josep Pla o a l’exterior (Palafrugell, 
Calella, Tamariu, Llofriu...). 
 
A més de l’atenció als grups escolars de l’ensenyament reglat, el Servei Educatiu també 
elabora propostes més lúdiques per a turistes amb interessos culturals que visiten Palafrugell 
i el Baix Empordà. Durant l’any 2015, ha presentat una nova activitat, la Ruta Josep Pla a 
Ullastret. Aquesta ruta ha estat coproduïda amb el MAC-Ullastret a partir dels textos 
descriptius del jaciment i el paisatge d’Ullastret de Josep Pla, per una banda, i de la 
documentació que il·lustra la intensa relació de l’escriptor amb els seus amics arqueòlegs i les 
diferents etapes de l’excavació. El públic objectiu és bàsicament adult i s’ha ofert de manera 
estable en convocatòria oberta, però també, per a grups organitzats.  

Sala La Carbonera d’Olot 
 
Del 15 al 19 d’abril es du a terme la itinerància d’aquesta 
exposició a la Sala La Carbonera d’Olot dins el marc del Festival 
Mot.   
 
Espai Betúlia de Badalona 
 
Del 09.12.15 al 02.02.16 es du a terme la itinerància d’aquesta 
exposició a l’Espai Betúlia de Badalona.  

Teatre Municipal de Palafrugell  
 
Una de les col·laboracions amb la Festa Major de Palafrugell 
2015, va ser la itinerància de l’exposició de guaixos de Josep 
Martinell a la sala d’exposicions del Teatre Municipal de 
Palafrugell que s’hi va poder veure del 16 de juliol al 31 d’agost.  
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5.1 Oferta d’activitats (2015) 
 
Visites guiades a les exposicions: 
1. Exposició permanent 
2. Exposicions temporals 
 
Ruta Josep Pla: 
1. Ruta Josep Pla a Palafrugell 
2. Ruta Josep Pla a Calella 
3. Ruta Josep Pla a Pals 
4. Ruta Josep Pla a St. Sebastià 
5. Ruta Josep Pla a Tamariu 
6. Ruta Josep Pla a Llofriu 
7. Ruta Josep Pla a Ullastret 
 
Tallers educatius: 
1. Ens divertim llegint 
2. Llegim i sentim 
3. El país del vent 
4. Pintant amb els adjectius 
5. –On són els meus papers? 
6. Paraules endins... 
7. El quadern gris 
8. Viatjar és un art 
 
Cuina i literatura: 
1. Josep Pla, cuina i paisatge 
2. Pla a Taula (àpat literari) 
 
Activitats combinades (ruta + taller): 
1. Josep Pla i la civilització surera 
2. Josep Pla i el paisatge 
3. Ruta Josep Pla, pintem-la! 
 
Recitals: 
1. Ales o sabates. Verdaguer o Pla 
2. Veus de mar fonda. Joan Vinyoli – Josep Pla 
3. Palafrugell d’arrel 
 
5.2 Activitats guiades concertades realitzades durant l’any 2015 
 
Activitats guiades concertades Núm. grups Núm. persones 
Escoles 50 1.122 
Casals d’estiu 1    22 
Lleure i turisme 11   319 
Total 62  1.463 
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Gràfica mensual d’activitats guiades concertades 
 

 
 

5.2.1 Adaptacions curriculars a les demandes dels centres educatius (curs 2014-2015) 
 
CEIP Carrilet (Palafrugell) 
El curs 2014-15 l’escola va treballar el projecte “la cuina de Palafrugell” i la Fundació hi va 
col·laborar amb tallers de comprensió lectora i lectura sensitiva realitzats tant a l’escola com 
en  les nostres instal·lacions, sempre amb textos de Josep Pla sobre la cuina local. De P3 a 
4t vam fer el taller “Llegim i sentim” i amb 5è i 6è “Paraules endins”, un per aula.  
 
Pop-up!. Dibuixa’m un conte 
La particularitat de l’exposició temporal 2015-16 és que mostrem els contes populars i 
tradicionals en el seu format més espectacular: els llibres pop-up. L’activitat guiada per als 
centres educatius parteix de posar en valor els llibres aprofitant la visita a l’exposició. 
L’activitat continua a la Biblioteca de la Fundació Josep Pla i acaba amb un petit treball plàstic 
en el qual  s’il·lustra un text de Josep Pla. Durant el 2015 s’ha fet amb diferents escoles, amb 
cursos de  3r, 4t i 5è i ha donat molt bon resultat. 
 
UEC (Palafrugell) 
10 alumnes de la UEC Palafrugell van venir en 2 sessions a fer el taller “Llegim i sentim” 
adaptat de manera que, en comptes de fer una lectura sensitiva, vam fer una lectura 
comprensiva. El text treballat era un diàleg extret del llibre “El carrer Estret”. Vam aprofitar per 
conèixer Josep Pla, Palafrugell, la novel·la “El carrer Estret” —els alumnes van poder veure i 
tocar moltes edicions diferents— i les particularitats d’un text literari. En acabat, vam intentar 
plasmar el que el text els suggeria en un treball plàstic. Es van simplificar arguments, text triat 
i material plàstic disponible.  
 
Oficina català “Llegim i sentim” 
Durant la primavera de 2015 es va fer en 2 ocasions el taller “Llegim i sentim” per a adults. La 
tria de textos va ser un recull de prosa poètica de Josep Pla, i per tant, buscant textos més 
sofisticats. L’experiència va ser molt bona. Els participants estaven realment motivats, 
especialment els alumnes de català, i els resultats, tant de valoració dels participants, com de 
treballs plàstics, van ser bons. 
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Campus universitari Universitat Ramon Llull (Barcelona)  
Amb aquest grup vàrem dur a terme una tasca llarga de preparació d’activitats paral·leles i 
adaptació amb les professores ja que el grup estava format per alumnes procedents de 
diversos punts d’Europa, estudiants de llengua catalana amb un nivell bàsic i intermedi. 
L’adaptació era tan important com la preparació. Vàrem elaborar un vocabulari i vam adaptar 
les lectures al seu nivell. Els alumnes en el moment de fer l’activitat, Ruta Josep Pla a Calella, 
van poder gaudir i entendre molt millor les característiques de la literatura de Pla. Aquest any 
vam posar èmfasi en la lectura en veu alta, amb preparació prèvia i durant la ruta. 
 
Al llarg del curs hem seguit fent  tasques de col·laboració  amb  docents de diversos centres 
fent un treball previ a l’activitat concertada segons les necessitats que ens han anat 
plantejant, com per exemple: nivell de les lectures, coneixement de l’escriptor, selecció 
específica de textos segons la temàtica treballada a l’aula, proposta de treballs 
complementaris o treballar la plàstica a partir d’un text de l’autor. 
 
5.2.2 Adaptacions dels tallers infantils a la Biblioteca de Palafrugell i a Biblioplatja 
 
L’estiu 2015 vam iniciar una col·laboració amb la Biblioteca de Palafrugell que consisteix en la 
realització de tallers educatius infantils sobre l’obra de Josep Pla en els espais que la 
Biblioteca de Palafrugell hi fa activitats: la sala polivalent a Palafrugell i les biblioplatges, a 
Tamariu i Calella.. La biblioplatja de Tamariu està consolidada i té un públic habitual que 
participa amb entusiasme en les activitats que s’hi programen. Els tallers es van adaptar a 
l’espai, i a la presència dels pares i acompanyants (fent-los llegir o fer treball plàstic). El taller 
“Llegim i sentim” es va fer a la sala polivalent on hi ha la col·lecció de l’ARTECA (servei de 
préstec de quadres i escultures per als socis de la Biblioteca. Aquest fet va permetre introduir 
el concepte d’art i equiparar un text literari a un quadre o una escultura. 
 
5.2.3 Activitats de cuina i literatura  
 
Enguany la Fundació Josep Pla ha mantingut l’oferta d’activitats que relacionen la cuina i la 
literatura. Dins el programa “Josep Pla, cuina i paisatge”, hem continuat oferint diverses 
activitats combinant les rutes literàries amb un àpat de de cuina tradicional empordanesa de 
qualitat en els restaurants col·laboradors. Durant l’estiu, hem mantingut l’oferta amb l’opció de 
participar en una ruta de tarda i acabar amb un sopar. 
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5.3 Activitats guiades de l’Agenda 2015 (inscripció individual) 
 
Activitats guiades (inscripció individual) Núm. d’activitats Núm. pers. 
Exposició permanent 11 44 

Josep Pla, cuina i 
paisatge  

Palafrugell 1 

124 
Calella 6 
Pals 2 
Llofriu 2 
Tamariu 2 

Ruta Josep Pla  Ullastret 4 103 

Tallers 
Per a adults 1 

38 
Per a nens 3 

Total  32 309 
 
Gràfica mensual d’activitats guiades de l’Agenda 2015: Exposició permanent 
 

 

 
Gràfica mensual d’activitats guiades de l’Agenda 2015: Cuina i paisatge 
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Gràfica mensual d’activitats guiades de l’Agenda 2015: Ruta Josep Pla 
 

 
 
Gràfica total d’activitats guiades de l’Agenda 2015 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 17 - 

6. COMUNICACIÓ 
 

6.1. Estadístiques del web i xarxes socials 
 
6.1.1 Web www.fundaciojoseppla.cat.  
 
 Dades de Google Analytics  
 
.Nombre de visites totals: 19.649, d’aquestes el 78,60% només entren una vegada i el 
21,40% repeteixen. 
.Durada mitjana de la sessió: 2’11’’ 
.Procedència de les visites: El 82,60% és procedent de l’Estat Espanyol , sobretot de la 
província de Barcelona i després, Girona i Madrid 
.Sexe i edat: és el primer any que tenim dades sobre sexe i edat, ja que ens vam donar d’alta 
al febrer de 2015 del nou google analítics: 

.57, 74% de visites de dones i un 42,26% de vistes d’homes 

.Els segments d’edat majoritaris són de 35 a 44 i de 55 a 64 i el més petit també és el 
de més joves (18 a 24) 
 
 

 
 
.Dispositiu: El 90% visita el web a través l’ordinador, el 10% ho fa a partir del mòbil o tauleta 
.La pàgina més vista del web és la d’inici, seguida per la pàgina de l’Índex de l’Obra Completa 
i la biografia de l’autor. 
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 Comparativa anys 2015 amb 2014 
 

 
 
 

 Estadístiques al llarg de tot el període d’ús de Google Analytics 
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6.1.2 Estadístiques de la pàgina facebook/FJosepPla 
 
La pàgina de Facebook compta amb 5.069 “M’agrada” i 66 geolocalitzacions (persones que 
han publicat una entrada dient que estaven a la Fundació). 
 
Les estadístiques demogràfiques diuen que el 58% dels fans són homes i el segment per 
edats majoritari és de 35 a 54 anys i el minoritari de 18 a 24 que és pràcticament inexistent 
(cosa que passa a tot arreu a facebook) 
 
Durant el 2015 hem incrementat l’ús d’etiquetes, bàsicament geogràfiques: #costabrava, 
#Palafrugell, #Empordà, etc. El resultat és un increment en visualitzacions. 
 
S’observa un major nombre de visualitzacions i participació a les publicacions que són: 
citacions de Josep Pla, links a articles de diari i l’Aula de Lletres.  
 
Enguany incorporem de forma sistemàtica la publicació de les fotografies de Paco Dalmau de 
l’activitat de la Fundació Josep Pla, fruit del conveni de col·laboració que hi hem signat. 
 
6.1.3 Estadístiques de Twitter i altres xarxes socials 
 
Tenim una visibilitat mitjana de 262 impressions per dia —el doble que l’any passat— i 1 
repiulada diària. En total formem part de 127 llistes d’usuaris que ens donen visibilitat als seus 
perfils.  
 
Tenim 3.210 seguidors. Les dades demogràfiques donen com a resultat una audiència d’un 
57% d’homes, interessats per informació de cinema i general, i negocis i actualitat, sobretot 
política. 
 
Utilitzem sistemàticament les etiquetes següents per donar més visibilitat a les piulades que 
fem en relació a l’agenda d’activitats: 
 
-Agenda Cultural de la Generalitat de Catalunya: #joproposo 
-Agenda patronat de Turisme Pirineu Costa Brava: #agendacb 
-#jollegeixo, #ruta, #excursio, #emporda, #palafrugell,, #costabrava, #agendaemporda 
-#JosepPla, #LaVidaLenta 
-#Palafrugell #Empordà #CostaBrava #Llofriu #Calella #Tamariu #Pals 
 
Google + 
 
Hi publiquem regularment la informació que anem generant, cosa que ens dóna un increment 
de visibilitat als resultats de cerca del cercador Google.  
 
Pinterest:  
 
Seguidors: 152 
Pins: 128 
Likes: 47 
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Instagram 
 
Obrim aquesta xarxa social el mes de juny. Hi tenim 42 seguidors. Només hi publiquem 
imatges molt representatives de la nostra activitat. 
 
L’objectiu d’obrir-la és iniciar una campanya per activar la participació dels nostres usuaris de 
la Ruta Josep Pla. Proposem fer servir una etiqueta que és #JosepPlaenRuta per etiquetar 
les fotografies que els usuaris d’Instagram fan servir durant les rutes i la Fundació Josep Pla 
les comparteix a Facebook i a Twitter. El resultat és bo a nivell estadístic i una molt bona 
experiència a nivell de continguts al nostre Facebook i Twitter. Els usuaris mostren també la 
seva satisfacció. 
 
6.1.4. Estadístiques de Youtube i Vimeo 
 
A la xarxa social de videos YouTube, hi tenim 32 vídeos publicats, 20 subscriptors i 2.468 
visualitzacions totals en tots els vídeos, de les quals 647 corresponen al darrer any (amb un 
increment del 20% respecte a l’any anterior). Les 3 presentacions que s’han fet a la Fundació 
durant aquest any s’han publicat en format vídeo a YouTube.  
 
El canal Vímeo de la Fundació Josep Pla ofereix: 
.les presentacions des de 2006 fins a 2011 
.dos vídeos de CatalunyaSelect sobre la Ruta Josep Pla a Calella i Josep Pla, cuina i 
paisatge 
.un vídeo genèric sobre la Fundació Josep Pla 
 
6.2 Enviaments de correu electrònic i enviament postal 
 
6.2.1 e-mail marketing 
 

Butlletí usuaris general 

Data 
 

Contingut 
 

Quantitat 
 

% 
d’obertura 
 

06.03.15 Activitats guiades de la temporada de primavera 1569 29.5% 

25.03.15 Activitat de Setmana Santa. 1569 31.1% 

08.04.15 Activitat de Sant Jordi 1562 29.4% 

09.04.15 Presentació Joan Miquel i Avellí. VIPS. 270 43.2% 

21.04.15 Activitat Sant Jordi i Ruta a Ullastret 1558 27.9% 

22.04.15 Invitació 1a Ruta Josep Pla a Ullastret. VIPS 269 31.7% 

21.05.15 Ruta Josep Pla a Ullastret 1554 26.3% 

13.06.15 Josep Pla, cuina i paisatge de juny i juliol 1552 27.8% 

02.07.15 Rutes de juliol + Festa Major + Activitat infantil a la Biblioplaja 1567 26.3% 

25.07.15 
Activitat infantil a la Biblioplaja + Exposició “Pop-up! Dibuixa’m un 
conte.” + Presentació revista Descobrir 1556 28.3% 

25.05.15 Invitació exposició “Pop-up! Dibuixa’m un conte.” VIPS 275 36.9% 

31.07.15 Invitació Presentació revista Descobrir VIPS 274 29.02% 

18.08.15 Activitat del mes d’agost 1558 22.1% 



 - 21 - 

10.09.15 Activitat del mes de setembre + “Notes sobre París” a la CCGi 1556 25.5% 

29.11.15 Activitat del mes d’octubre 1548 25.0% 

05.11.15 
“Llegim i sentim” per a adults + Taula rodona “Pla-Gaziel. Dos 
homenots cara a cara” 1544 27.5% 

11.11.15 
Invitacions “Pla-Gaziel. Dos homenots cara a cara” + Conferència i 
tast Fòrum gastronòmic de Girona 1544 35.9% 

25.11.15 Activitat del mes de desembre 1554 26.4% 

14.12.15 Activitat de Nadal + Bon any! 1553 26.4% 
 

Escoles Barcelona, Lleida i Tarragona (Word + Outlook) 

09.09.15 Servei Educatiu 1500  --------- 
 

Escoles de Girona i escoles personalitzades 

09.09.15 Servei Educatiu 447 59.8% 
 

Aula de Lletres (centres culturals, escoles, llibreries, departaments educació, joventut, cultura) 

19.01.15 Aula de lletres només alumnes II Premi Borni als lectors 37 64.9% 

13.01.15 Aula de Lletres 14-15 1567 29.6% 

25.08.15 Primícia Aula de Lletres 15-16 39 64.1% 
 
L’enviament que fem als clients generals té una taxa d’obertura lleument per sobre de la 
mitjana (es considera que un enviament de correu massiu que funciona correctament té una 
taxa d’obertura entre el 20 i el 30%).  
 
6.2.2 Enviaments postals 
 
Per a les presentacions de llibres i inauguracions d’exposicions, enviem una  carta informativa  
als socis que no tenen correu electrònic. Els mesos de juny, agost i setembre vam contractar 
els serveis de l’empresa “aonanem.com” que ens va situar fullets publicitaris als mobles de 
flyers distribuïts per la zona entre l’Escala i Palafrugell, fins a La Bisbal, bàsicament a cases 
rurals i hotels de qualitat. El mes de setembre enviem el fullet i el cartell de l’Aula de Lletres a 
les biblioteques i llibreries del Baix Empordà, al Museu de la Mediterrània, l’Arxiu de St. Feliu i 
La Gorga de Palamós. 
 
6.3 Publicitat (cartells, flyers i pancartes)  

 
Com l’any passat, l’IPEP ens ofereix utilitzar els suports 2x1 i els mupis (3 al llarg de l’any 
depenent de la disponibilitat) per comunicar l’exposició temporal d’enguany, “Pop-up! 
Dibuixa’m un conte”. A partir del mes d’octubre també disposem de 2 mupis amb publicitat 
genèrica de la Fundació.  
 
A l’estiu, encetem una campanya conjunta dels 3 museus de Palafrugell: La Fundació Vila 
Casas, el Museu del Suro i la Fundació Josep Pla. Es fa un fullet desplegable en cartell i 
campanya a mitjans i a xarxes socials oferint una entrada reduïda amb la presentació d’una 
entrada normal de qualsevol dels altres dos museus.  



 - 22 - 

La Fundació ha dissenyat i distribuït al centre de Palafrugell una mitjana de 30 cartells per a 
les activitats guiades “Josep Pla, cuina i paisatge”, “Ruta Josep Pla” de tot l’any i els cartells 
de l’activitat de Nadal (pessebre i exposició de llibres pop-up de Nadal). 
 
Hem reimprès els fullets genèrics (postal de la Ruta Josep Pla i díptic informatiu sobre la 
Fundació Josep Pla) i els hem distribuït de la següent manera: 
. Repartiment a les Oficines de Turisme de Palafrugell  
. A l’estiu fem un repartiment a les Oficines de Turisme i als centres culturals de la província 
de Girona i també a les entitats que formen part d’Espais Escrits. 
. Postal de la Ruta als mobles d’aonanem.com el juny, juliol i setembre 
 
Com cada any, hem actualitzat la pancarta de la façana posterior que dóna a l’aparcament 
del casal amb publicitat genèrica, de l’exposició temporal d’enguany i un codi QR que dirigeix 
a l’Agenda del web. La banderola de la façana principal de la Fundació (carrer Nou, 51) es 
canvia en funció de l’exposició temporal de cada any. 
 
6.4 Aparicions als mitjans de comunicació 
 
La presentació de la Ruta Josep Pla a Ullastret va generar que el 27.07.15 el Telenotícies 
Migdia de TV3 en fes una notícia (http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/noticies-324/ruta-josep-
pla-a-ullastret/video/5541537/).  
 
Premsa sobre la Fundació Josep Pla  18 
Blogs sobre la Fundació Josep Pla     3 
Revistes sobre la Fundació Josep Pla  11 
Televisió: TN Migdia Ruta Ullastret  i ruta amb caiac    2 
Premsa sobre Josep Pla 121 
Blogs sobre Josep Pla   10 
Revistes sobre Josep Pla   13 
Articles en anglès sobre The Gray Notebook     8 
  
Total  196 
 
6.4. Aparició a les agendes de mitjans diversos i de les entitats amb qui tenim signats 
convenis de col·laboració. 
 
Les activitats de la Fundació Josep Pla surten publicades amb regularitat a l’agenda de la 
Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Palafrugell. Mitjans com El Punt/Avui, o el Diari 
de Girona també ens publiquen sempre. A més a més, l’Agenda de Girona, la de La 
Vanguardia i la de Vilaweb ens permeten entrar-hi els continguts nosaltres mateixos. 
Per altra banda, tenim convenis amb diferents institucions, com ara Òmnium o els Amics de 
Tamariu, a qui fem descomptes a les activitats guiades a canvi de publicitat. Amb els que fem 
més feina pel que fa a xarxes socials i a publicacions en els seus webs i revistes, són el 
Tr3sC, Lletres. Grup del Llibre, Espais Escrits i AELC. 
 
Amb el Tr3sC vam pactar el 2013 que cada vegada que programem un “Josep Pla, cuina i 
paisatge” ells ens en fan dues fitxes al web, un enviament de butlletí electrònic, un anunci a El 
Periódico i eventualment una falca a iCatFM. 
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7. USUARIS (ANNEX 2) 

 
7.1 Visites individuals 
 
Al llarg del 2015, hem rebut 840 persones en visites individuals a les exposicions de la 
Fundació. 
 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. Total 
35 36 39 43 41 25 78 260 98 39 33 113 840 

 
Les visites de particulars, tal com es pot apreciar a la gràfica i per segon any consecutiu es 
concentren durant el mes d’agost a diferència dels altres anys en què es produïen els mesos 
de juliol i agost. Enguany cal destacar, l’augment de visitants atesos durant el mes de 
desembre que ve donat per la participació de la Fundació al concurs de pessebre de 
Palafrugell i a la mostra de llibres Pop-up de Nadal. 
 

 

 

 

 

Les dades detallades a continuació són extretes del 22% de les visites individuals rebudes al 
llarg del 2015. 
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La majoria dels nostres usuaris, un 36%, tenen professions diverses. Destaquem el 38% de 
jubilats i docents. Malauradament, hem de destacar que només el 4% dels visitants, són 
estudiants que ens visiten de manera particular. 

Com es pot observar en el gràfic, el 79% dels visitants de la  Fundació són de més de 40 anys.  
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Un 76/% dels visitants de l’entitat procedeixen de Catalunya dels quals distribuïts són: un 
78% procedents de les comarques de Barcelona, un 11% de les comarques gironines, i l’11% 
restant de les comarques de Lleida i de Tarragona. 
 
L’altre percentatge a tenir en compte és el 17% dels visitants que vénen d’Espanya, 
concretament, el 7% del País Valencià, un 3% de la Comunitat Autònoma d’Aragó i un 3% de 
la Comunitat de Madrid. Els 4% restant procedeixen del País Basc, Andalusia, Navarra, Illes 
Balears i Castella i Lleó. 
 
Enguany, podem observar que hi ha hagut un 7% de visitants estrangers, procedents de 
França, Alemanya i Canadà.  
 
7.2 Consultes i informació (presencials, per telèfon i correu electrònic) 
 
Durant el 2015, hem atès un total de 620 consultes i peticions d’informació sobre temes 
diversos. 
 

 

 

 
 
8. PLA DE QUALITAT EN DESTINACIÓ (SICTED)  
 
Al llarg de l’any treballem en la millora constant i la revisió de cada un dels apartats del 
manual de qualitat SICTED, creant i actualitzant tots el registres de control obligatoris i la 
majoria dels recomanats. La regularitat en l’aplicació de l’avaluació continuada de la qualitat, 
ens permet detectar fàcilment els problemes i resoldre’ls amb eficàcia, tant si es tracta de 
qüestions d’infraestructura de les nostres instal·lacions, com de resultats en el 
desenvolupament de les nostres activitats.  
 
Aquest any les millores executades es concreten en: 
 
Espai d’ús de l’usuari 
 
- Entrada: Instal·lació d’un TPV, terminal de punt de venda. 
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- Exposició permanent: 
. Instal·lació d’una pantalla tàctil a l’àmbit dedicat a El quadern gris en la qual els 
visitants poden veure setze entrevistes en català a diverses personalitats 
relacionades amb  Josep Pla (Frank Keerl, Frederic Suñer, Xavier Pla, Valentí Puig, 
Enric Vila, Cristina Badosa, Baltasar Porcel, Xavier Pericay...). Les entrevistes es van 
realitzar durant la gravació del programa Imprescindibles (TVE – Notro TV).  
. Incorporació del so en la pantalla on es projecte “Josep Pla, l’homenot” de Jan Baca. 
La nova gravació incorpora també un epíleg sobre l’enterrament de l’escriptor. 
. Millora de la il·luminació del primer espai de l’exposició permanent incorporant nous 
focus.  
. Renovació de la il·luminació de les vitrines vermelles amb la instal·lació d’una línia 
de leds a cada una. 
. Renovació de l’equip de gravació, de projecció i micròfons de la sala d’actes. 

 
- Impressió de postals de la Ruta Josep Pla i del díptic d’informació genèrica de la Fundació 
en quatre idiomes. 

 
Infraestructura i espai intern de treball 
 
- Neteja i conservació de la teulada: 

. Desinsectació contra àcars.  

. Reparació de les claraboies. 
 

Des de l’any passat, el Consell Comarcal del Baix Empordà va canviar de seu, l’acte de 
lliurament  dels  distintius de reconeixement de Compromís de Qualitat Turística en 
Destinació que sempre s’havia dut a terme a les seves instal·lacions de La Bisbal d’Empordà. 
Aquest any es va dur a terme l’11 de març al Pitch & Putt de Gualta. 
 
 
 
9. ALTRES ACTIVITATS I COL·LABORACIONS 
 
Al llarg de l’any hem participat en diversos projectes com a socis d’Espais Escrits, Xarxa del 
Patrimoni Literari Català, que s’han concretat en: 
 
- Implementació dels àudios dels textos locutats de la Ruta Josep Pla a París i la Ruta Josep 
Pla a Ullastret al Mapa Literari Català (MLC) d’Espais Escrits (EE) i a l’App Rutes Literàries 
per a dispositius mòbils IOS i Android. 
 
- Espais Llegits, Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. Amb l’objectiu 
d’introduir autors clàssics de la literatura catalana en els clubs de lectura de les Biblioteques 
de Catalunya, EE coordina les dinamitzacions de clubs de lectura que sol·liciten les 
biblioteques, 20 de les quals subvenciona el Servei de Biblioteques. Aquest any, cinc  han 
estat sobre El carrer Estret i una sobre El quadern gris, i les ha dut a terme Anna Aguiló, 
directora de la Fundació Josep Pla. 
 

25 de setembre. Club de Lectura sobre El quadern gris de Josep Pla de la Biblioteca 
Municipal de Lloret de Mar.  
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29 de setembre. Club de Lectura sobre El carrer Estret de Josep Pla de la Biblioteca 
Antoni Pladevall i Font de Taradell.  
 
28 d’octubre. Club de Lectura sobre El carrer Estret de Josep Pla de la Biblioteca de 
Sarrià de Ter.  
 
5 de novembre. Club de Lectura sobre El carrer Estret de Josep Pla de la Biblioteca 
Municipal Anna Nadal i Serra de Riudellots de la Selva. 
 
13 de novembre. Club de Lectura sobre El carrer Estret de Josep Pla de la Biblioteca 
de Cervera.  
 
26 de novembre. Club de Lectura sobre El carrer Estret de Josep Pla de la Biblioteca 
de Llagostera.  

 
- Un clic, una frase. La Fundació Josep Pla participa en aquest projecte de recull i difusió de 
citacions literàries al web d’EE que es difonen a través de les xarxes socials.  
  
- Concurs La Casa del Mes, del fòrum QuèLlegeixes? de la ILC.  
 
- Presència en l’eix cronològic d’autors del web www.espaisescrits.cat. 
 
- Carnet d’Amic d’EE. La Fundació Josep Pla ofereix periòdicament descomptes i avantatges 
de les activitats als 300 amics d’EE que reben dues vegades al mes l’agenda d’activitats de 
tots els membres de la xarxa del patrimoni literari català. 
 
 
 
 
Gener 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 20. XIII Assemblea de socis d’Espais Escrits celebrada a la 
sala Martí l’Humà del MUHBA. 

L’Aula de Lletres de Palafrugell (2013) és una iniciativa de l’Àrea 
d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell i la  Fundació Josep Pla 
que neix amb l’objectiu d’oferir un nou àmbit de reflexió sobre la 
paraula i l’escriptura.  
 
-Del 13.12 al 31.01. Taller de poesia: de la tècnica a l’emoció 
poètica, a càrrec de Lluís Freixas, periodista, escriptor i gestor 
cultural.  
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Març 
 

 

 

Abril 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col·laborem amb la campanya gastronòmica La Garoinada, oferint 
un llibre d’obsequi i entrades gratuïtes a la Fundació fins al 30 de 
setembre a les persones que compren el paquet turístic “Garoinada: 
àpat i allotjament”. 

Palafrugell celebra la diada de Sant Jordi  amb un mes d'abril ple 
d'activitats culturals i festives, emmarcades en el programa Sant 
Jordi, Flors i Violes. Les activitats dedicades a Josep Pla van 
ser: 
 
-Pintada d’una “Sopa de Lletres” gegant al carrer de les 
Botines que es resoldrà per Sant Jordi de l’any que ve. 
 
-divendres, 17.04.15 INS F. Martí Carreras 20:00 
Lliurament dels premis del 40è Concurs Literari Josep Pla i 
Francesc Alsius. Conferència d'Adrià Pujol "Josep Pla i la 
dificultat". 
  
-dissabte, 18.04.15 Fundació Josep Pla 11:00 
"Llegim i sentim" Taller de lectura sensitiva per a adults.  
 
-dijous, 23.04.15 Teatre M. de Palafrugell 12:00 - 20:00 
12a Lectura continuada de Josep Pla de Cartes de lluny (dins 
El Nord, OC V, 1967). Cloenda a càrrec de residents a Palafrugell 
procedents de l'Europa del Nord.  

 
-Del 07.02 al 15.03. Taller de narrativa curta: del microrelat a la 
nouvelle, a càrrec de Gerard Prohias, gestor cultural i escriptor.. 
 
-Del 07.02 al 15.03. Veu i prosòdia: la sonoritat de les paraules, a 
càrrec de Sílvia Pedret, locutora professional freelance i professora 
de locució i expressió oral. 

 
-Del 21.03 al 09.05. L’haikú: poesia essencial, a càrrec de Roger 
Costa-Pau, poeta, crític literari i escriptor.  
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Participació a Flors i Violes 2015   
 
-De l'1 al 3 de maig. Bodegó amb peixos, intervenció artística al 
pati de la Fundació a càrrec de Noni Font Bofill. Representació 
amb materials reciclats del cicle vital dels peixos des del seu estat 
natural, nedant en el mar, fins al moment que són pescats i posats a 
la venda.  

-divendres,01.05.15  
.Conjunt instrumental de guitarres a càrrec d’alumnes de 
l’Escola de Música. 

.Recital Bodegó amb peixos amb actuació musical a càrrec de les 
alumnes del taller de Veu i Prosòdia de l’Aula de Lletres de 
Palafrugell, dirigides per Sílvia Pedret. Acompanyament musical a 
càrrec de Carme Palahí (veu i guitarra).  

-diumenge,03.05.15  
.Recital Bodegó amb peixos amb actuació musical a càrrec de les 
alumnes del taller de Veu i Prosòdia de l’Aula de Lletres de 
Palafrugell, dirigides per Sílvia Pedret. Acompanyament musical a 
càrrec de la pianista Emma Stratton.  

-dissabte, 02.05.15  
.Josep Pla, cuina i paisatge a Palafrugell. Passejada literària 
pels patis de Flors i Violes i dinar de cuina tradicional 
empordanesa al restaurant La Casona.  
 
.Conjunt de vent Manel Mañoguil. Escola de Música 
  

El vespre del dia de Sant Jordi, la NY Públic Lybrary acull un acte 
planià organitzat per les editorials New York Review Books i 
Archipelago Books, responsables de les darreres traduccions dels 
llibres de Josep Pla, conjuntament amb l'Institut Ramon Llull. 
Intervingueren Jordi Puntí, escriptor i periodista, i Colim Tóibín, 
escriptor irlandès. 

21 al 25 d’abril, Cork (Irlanda) 
 
El Cork World Book Fest inclou la literatura i la cultura catalanes en 
el seu programa. El dia de la cloenda, dissabte 25 d’abril, es va fer el 
llançament de la traducció de La vida amarga (Life Embitters, 
Archipelago Books) de Josep Pla pel premiat traductor Peter Bush. 
Bush també va llegir fragments de la seva traducció d’El quadern gris 
(The Gray Notebook), juntament amb extractes de la seva traducció 
d’Incerta glòria (Uncertain Glory) de Joan Sales i passatges de les 
cartes que enviava Sales des del front aragonès. 
 



 - 31 - 

Juny 
 

 

 

 
Juliol 
 

 
 
 
 

 Agost 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Col·laboracions en la Festa Major de Palafrugell:  
 
- Mostra de petit format “Josep Pla al Tabarín”. Instal·lació 
literario-fotogràfica  en  col·laboració amb l’Arxiu Municipal i l’Àrea 
de Cultura.  
 
- Itinerància de l’exposició “Josep Martinell. Figures literàries” a 
la sala d’exposicions del Teatre Municipal de Palafrugell. 

Dia 8 juny. Col·laboració amb la Fundació Paco Puerta (Girona) i el 
SICTED. Formació sobre l’aplicació del Pla de Qualitat a la Fundació 
a càrrec de Marta Vergés.  

Dia 6. Presentació de la Revista Descobrir, núm. 210, agost 
2015 que conté un reportatge especial “Josep Pla i la Costa 
Brava”. 
 
Presentació a càrrec d’Isaac Sabrià, xef Restaurant Sala Gran, 
Cristina Massanés, escriptora, Albert Gómez, secretari FJP, Joan 
Morales, dtor. Revista Descobrir i Miquel Martín, escriptor.  

Del 6 al 10 de juliol. Participació en el curs per a formació del 
professorat organitzat per l’ICE Josep Pallach i Espais Escrits 
que es va dur a terme a Girona, Palafrugell i Peralada 
 
Programa de la sessió de Palafrugell 
- Conferència a càrrec de Xavier Cortadellas “El Baix Empordà 
dins l’Atles literari de les terres gironines” 
- Presentació de les activitats del Servei Educatiu de la Fundació 
Josep Pla 
- Ruta Josep Pla a Calella 
 

Col·laboració en el projecte d’Enric Farrés “El viatge frustrat”. A 
partir d’un encàrrec dels col·leccionistes Josep Inglada i Roser 
Figueres de “Cal Cego”, Farrés i Inglada duent a terme el mateix 
viatge que descriu Pla en la seva narració “Un viatge frustrat”. 
L’artista en va fer un relat a partir de la documentació i 
assessorament previ que la Fundació li va proporcionar i de 
l’experiència del viatge que es dugué a terme la primera setmana 
d’agost. 
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Setembre 
  
 
 
 
 

 
 
Octubre 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Novembre 
 

     
 

 

Dies 26, 27 i 28. Ens adherim a les Jornades Europees del 
Patrimoni oferint l’activitat Josep Pla, cuina i paisatge a 
Palafrugell i la Ruta Josep Pla a Ullastret. 

Dia 2. Participació a la IV Jornada Tècnica d’Espais Escrits, 10è 
Aniversari: Nous escenaris narratius, que tingué lloc a l’Espai 
Betúlia (Badalona).  

Aula de Lletres de Palafrugell  
 
-Del 03.10 al 14.11. Taller de veu i prosòdia. Claus per millorar i 
gaudir amb l’expressió oral, a càrrec de Sílvia Pedret, freelance i 
professora de locució i expressió oral. 
 
-Del 03.10 al 14.11 Taller de narrativa. El procés creatiu que 
converteix l’escriptura en narració, a càrrec de Gerard Prohias, 
gestor cultural i escriptor.  

Del 16.10 fins 01.11 Col·laborem amb la XVIII Campanya 
gastronòmica Es Niu que organitza l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell, oferint entrades gratuïtes a la Fundació 
fins al 31.01.2016. 

Col·laboració en la segona edició del Trofeu Pili Fernández que 
tingué lloc al Pavelló de Patinatge de Palafrugell els dies 19 i 20. 
Entrega de lots de llibres de Josep Pla per regalar als participants. 

Dia 21. Participació en la taula de treball convocada pel Consell 
Comarcal del Baix Empordà sobre Museus, Fundacions i Centre 
d’Interpretació, i Turisme. 
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El Pessebre de la Fundació Josep Pla.  
Per segon any la Fundació ha participat en el Concurs de Pessebres 
de Palafrugell en la categoria de Pessebres Monumentals Populars, 
obtenint el primer premi d’aquesta categoria. 
 
Del 19 de desembre al 10 de gener de 2016, s’ha pogut veure el 
pessebre que ens ha fet Lluís Brias, pessebrista guardonat en 
l’edició anterior del Concurs. 
 

Col·laboració en la Quina Nadalenca del Centre Fraternal de 
Palafrugell. La Fundació ha lliurat catorze llibres de Josep Pla per a 
set premis normals i dotze llibres i vuit entrades a la Fundació per als 
guanyadors de les quines especials. 
 

Fòrum Gastronòmic. Girona 2015. 
Dia 15. Xerrada i Tast de vins “Vins i vinyes de tramuntana vistos 
per Josep Pla”, a càrrec d’Adrià Pujol, escriptor, i l’enòleg i  
sommelier, Jordi Esteve. Coorganització amb la DO Empordà i la 
Fundació Josep Pla. 

Dia 20. Taula rodona “Pla-Gaziel. Dos homenots cara a cara” a 
càrrec de Xavier Pla (UdG), Manuel Llanas (UVic) i Francesc-Marc 
Àlvaro (La Vanguardia).  
 
Durant l’acte es va signar el document de donació de la 
documentació que l’hereu de Gaziel, Mingo Talamàs, dóna a la 
Càtedra Josep Pla i aquesta diposita al Centre de Documentació de 
la Fundació Josep Pla.  

Dia 2. Participació en la Taula de treball “Cultura i IPEP” convocada 
per l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell. 
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10. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015 
 
 
DESPESES   181.064,70 
        
    
Treballs realitzats per altres empreses   4.140,73 
    
    
Despeses de personal     124.067,48 
    
    
Altres despeses d'explotació   40.415,90 
Serveis exteriors  40.286,90  

Reparacions i conservació 7.578,48   
Serveis professionals ind. (gestoria, auditoria) 6.908,01   
Transports 59,04   
Primes d'assegurances 3.063,87   
Serveis bancaris 429,05   
Publicitat i organització d'activiats guiades 4.947,24   
Subministraments elèctrics 8.038,52   
Servei de guiatges 166,00   
Altres serveis exteriors 9.096,69   
Tributs 

 

75,00 
 

Pèrdues quotes socis  54,00  
    
    
Despeses financeres     2.38 
    
Despeses excepcionals   453,68 
    
Despeses procedent de l'immobilitzat   245,45 
    
Dotacions amortitzacions     11.739,08 
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INGRESSOS   182.367,16 
        
    
    
Ingressos vendes i prestacions serveis   18.595,26 
Ingressos visites i vendes  12.239,38  
Entrades exposicions 1.348,48   
Visites guiades grups 8.104,00   
Vendes 2.836,90   
Ingressos serveis diversos  4.275,88  
Quotes socis  2.030,00  
    
    
Subvencions de capital trasp. rtats.     4.825,23 
    
    
Subvenció a l'explotació i altres ingr.   158.900,00 
Subvencions oficials  133.900,00  
Ajuntament de Palafrugell 65.900,00   
Consell Comarcal Baix Empordà 500,00   
Diputació de Girona 45.000,00   
Generalitat de Catalunya ILC 22.500,00   
Donacions i altres ingressos  25.000,00  
"la Caixa" 25.000,00   
    
    
Ingressos financers     11,92 
    
    
Ingressos excepcionals     34,75 
    

    

    

    

Resultat de l'exercici   1.302,46 
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ANNEX 1 
 
Bibliografia sobre Josep Pla incorporada el 2015 a la Biblioteca de la Fundació Josep 
Pla. 
 
 
Bibliografia amb referències a Josep Pla 
 

1. Casio Boada, marinas y paisajes del Ampurdán. Exposición, Galerías Syra, del 30 de 
mayo al 12 de junio MCMXLII. Barcelona, 1942 

2. Granollers, mercat de lletres. Plaquette terrícola de Granollers. Granollers: Terrícola, 
2014 

3. La Girona de l'aigua. Direcció Joan Boadas. Coordinació Anna Ribas. Girona: 
Ajuntament de Girona, 2015 

4. Cultures and histories of Tourism. Lluís Prats Editor, 2011 
5. AA/VV. Actes del segon col·loqui d'Estudis catalans a Nord-Amèrica. A cura de Manel 

Duran, A. Porqueras i J. Roca-Pons. Yale,1979 
6. AA/VV. Catàleg del paisatge. Comarques gironines. Girona: Diputació de Girona, 

2014 
7. Abarca, Puri. Ullastret. Quaderns de la Revista de Girona, 178. Girona: Revista de 

Girona, 2015 
8. Abarca Puri. Begur. Àlbum de records. Palafrugell: Edicions del Baix Empordà, 2015 
9. Arbat, Núria i Josep Oriol Granés. Palafrugell i l’aigua. Quaderns de Palafrugell. 

Palafrugell: Ajuntament de Palafrugell, 2015 
10. Armangué, Joan. Gent de l’Empordà. Barcelona: Viena Edicions, 2014 
11. Comalat, Joan. Apunts de personatges. Girona: Spectrum, 1981 
12. Creixell, Clara. Martinell. Galeria de personatges 11. Palafrugell: Ajuntament de 

Palafrugell, 2015 
13. Gràcia, Jordi. Burgueses imperfectes. De Josep Pla a Pere Gimferrer. Madrid: 

Fórcola Ediciones, 2015 
14. Gutierrez Palacio, Javier. De Azorín a Umbral. Madrid: Universidad Complutense de 

Madrid, 2009 
15. Manresa, Andreu. Felanix, felanitxers. Mallorca: Miquel Font Editors, 1994 
16. Molinas, Lluís. Els fogons de l'àvia Dolors. Receptes, records i vivències de la cuina. 

Palafrugell: Edicions Baix Empordà, 2015 
17. Montero, Francesc. Cosas vistes, coses leídas. La edad de oro del periodisme 

literario en Catalunya, España y Europa. Kassel (Alemanya): Reichenberg editions, 
2014 

18. Sala, Toni. Notes sobre literatura. Girona: Editorial Empúries, 2014 
19. Valls, Josep. Llibres de marques. Girona: Curbet edicions, 2014 
20. Valencia, Marcio; Etienne Nel; Walter Leimgruber. The Global Challenge and 

marginalitzation. Nova York: Nova Science Publishers, 2008 
 

 

 

 



 
 
 

ANNEX 2 INFORME DE NOMBRE D'USUARIS  

               

               

Activitats               
 
 Gener Febrer  Març Abril  Maig Juny  Juliol  Agost  Set. Oct.  Nov.  Des. 

Total 
activitats  

Total 
usuaris  

Visites 35 36 39 43 41 25 78 260 98 39 33 113   840 

Núm. activitats guiades concertades   20 7 4 8 5 3   1 6 5 3 62   
Núm. pers.activitats guiades 
concertades   446 156 128 223 93 72   22 126 99 98   1.463 

Núm. total de guiatges d'agenda     2 3 3 3 4 10 4 3   0 32   

Núm. total de persones d'activitats 
guiades d'agenda     4 30 46 8 54 68 36 63   0   309 

Consultes (presencials i online) 9 21 17 14 21 9 10 9 6 15 2 54   187 

Informació (presencials i online) 23 20 37 20 21 29 55 65 48 13 22 80   433 

Presentacions               50           50 

Total  67 523 253 235 352 164 269 452 210 256 156 345 94 3.282 
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Activitats en col·laboració  
 

 
Gener Febrer  Març Abril Maig Juny  Juliol  Agost  Set. Oct. Nov.  Des. Total  

13,12 a 31.01 - Aula de Lletres 
(Palafrugell) Lluís Freixas 9                         9 
07.02 a 15.03 - Aula de Lletres 
(Palafrugell) Gerard Prohias   9                     9 
07.02 a 14.03 - Aula de Lletres 
(Palafrugell) Sílvia Pedret   9                       9 
21.03 a 09.05 - Aula de Lletres 
(Palafrugell) Roger Costa-Pau     11                   11 

15 a 19,04 - Festival Mot (Olot)       1.019                   1.019 

01 a 03.05 - Flors i Violes (Palafrugell)         1.167               1.167 
estiu - Josep Pla al Tabarín 
(Palafrugell)             1.500 1.500           3.000 
estiu- Exposició "Figures literàries" de 
Josep Martinell             200 500         700 
16.09 -Conferència Pepe Baeza (Casa 
Cultura Girona)                 35         35 
25.09 - Club de lectura. El quadern gris 
- Bib. Lloret de Mar                 25       25 
29.09 - Club de lectura. El carrer Estret 
- Bib. Taradell                 18         18 
30,09 - Conferència Xavier Antich 
(Casa Cultura Girona)                 80       80 
03,10 a 14,11 - Aula de Lletres 
(Palafrugell) Sílvia Pedret                   8       8 
03,10 a 14,11 - Aula de Lletres 
(Palafrugell) Gerard Prohias                   12     12 
07,10 - Conferència Joan Boadas 
(Casa Cultura Girona)                   23       23 
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14,10 - Conferència JM Oliveras (Casa 
Cultura Girona)                   17     17 
set.-oct. - Exposició "Notes sobre París" 
(Casa Cultura Girona)                   3.000       3.000 
28,10 - Club de lectura. El carrer Estret 
- Bib. Sarrià de Ter                   8     8 
05,11 - Club de lectura. El carrer Estret 
- Bib. Riudellots de la Selva                     12     12 
13,11 - Club de lectura. El carrer Estret 
- Bib. Cervera                     20   20 

15,11 - Fòrum gastronòmic - Girona                     50     50 
20,11 - Taula rodona. Pla-Gaizel 
(Càtedra Josep Pla - FJP)                     35   35 
26,11 - Club de lectura. El carrer Estret 
- Bib. Llagostera                     20     20 
09,12 - Exposició "Les ciutats europees 
de Josep Pla" - Badalona                       148   148 

Total 9 18 11 1.019 1.167 0 1.700 2.000 158 3.068 137 148   9.435 
  

               
               
TOTAL D’USUARIS 76  541 264 1.254 1.519 164 1.969 2.452 368 3.324 293 493 

 
12.717 

 
 
 


