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1. PRESENTACIÓ 
 
 

L’activitat de la Fundació Josep Pla, l’any 2016, ha estat marcada per un projecte important 
amb resultats de gran qualitat que ha comptat amb la participació d’un bon nombre de bons 
professionals i la complicitat de diverses entitats de Palafrugell, com l’Arxiu Municipal i Edicions 
Baix Empordà. Es tracta de l’exposició “Josep Pla i la civilització surera” produïda com a 
conseqüència de la publicació del llibre del mateix títol, escrit per la investigadora, Annie 
Unland. Al llarg de l’any, hem col·laborat intensament amb l’autora i comissària de l’exposició, 
en la recerca i ordenació dels textos de Josep Pla, dispersos dins la seva obra, que expliquen 
el que va significar per a la societat palafrugellenca la irrupció de la producció suro-tapera des 
de la manufactura a la industrialització. La presentació de l’exposició dins el marc de la Biennal 
de Fotografia de Palafrugell ens ha permès arribar a un altre públic, l’interessat per la fotografia 
que acudeix fidel a la cita amb la Biennal.  
 
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, aquest any, hem revisat i 
millorat la Ruta Josep Pla a Ullastret, hem creat una nova ruta literària basada en l’exposició 
temporal, la Ruta Josep Pla per al Palafrugell surer i una visita guiada que també l’explica en 
profunditat. 
 
Hem dut a terme la nostra tasca habitual de manteniment, catalogació i atenció a les consultes 
al Centre de Documentació i a la Biblioteca, a més d’acabar el projecte de catalogació de 
l’hemeroteca i de la correspondència rebuda per l’escriptor i cedida a la Fundació en règim de 
comodat pel seu nebot, Frank Keerl Pla.  
 
La taula de treball formada per l’IPEP (l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell), l’Àrea 
de Cultura de la l’Ajuntament de Palafrugell, el jardí Botànic de Cap Roig, el Museu del Suro, la 
Fundació Vila Casas i la Fundació Josep Pla, coordinada per l’IPEP, aquest any, ha donat a 
conèixer la creació del projecte PALAFRUGELL + que consisteix en la venda d’un tiquet de 8 € 
que permet visitar les instal·lacions culturals del municipi i obtenir un descompte en una 
activitat cultural que varia cada mes. L’IPEP també ha coordinat la nostra participació en el 
festival d’experiències culturals SOM CULTURA engegat pel Patronat de Turisme Girona-Costa 
Brava durant el mes de novembre. 
 
L’aposta que ha fet els darrers anys l’Ajuntament de Palafrugell per a fomentar la participació 
dels agents culturals del municipi en el esdeveniments que s’organitzen al llarg de l’any des de 
l’IPEP i l’Àrea de Cultura ―Garoinada, Flors i Violes, Sant Jordi, Es Niu, Nadal― ens ha 
permès de mantenir-hi una col·laboració estable i establir vincles més estrets i amb els usuaris 
del municipi. 
 
La Fundació Josep Pla continua col·laborant per onzè 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 (web d’EE, 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). 
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Pel que fa a la comunicació, un any més, 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.  
 
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 amb la seva bona feina i implicació intensa ―malgrat la limitació 
pressupostària― fa possible que any rere any, la Fundació assoleixi els seus objectius 
fundacionals: la promoció de la lectura i els estudis de l’obra de Josep Pla. 
 
 
 
 
Anna Aguiló i Miquel 
Directora 
 
Palafrugell, gener de 2017 
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2. ÒRGANS DE GOVERN I DE GESTIÓ 
 
EL PATRONAT   
   
President Pere Vila i Fulcarà 

 
Diputació de Girona 

Vicepresident Francesc Ten i Costa 
 

Generalitat de Catalunya 

Secretari - tresorer Albert Gómez i Casas 
 

Ajuntament de Palafrugell 

Vocal Rosa Gil i Vila 
 

Fundació “la Caixa” 

Vocal Joan Badia i Homs 
 

 

Vocal M. Teresa Frigola i Borràs  
 

Consell C. Baix Empordà 

Vocal Frank Keerl i Pla 
 

 

Vocal Pau Miserachs i Sala 
 

 

Vocal Xavier Pla i Barbero 
 

Càtedra Josep Pla 

Vocal Xavier Rocas i Gutiérrez 
 

Ajuntament de Palafrugell 

Vocal Josep Sabrià i Massó 
 

 

Vocal Conxa Saurí i Ros 
 

 

Vocal Frederic Suñer i Casadevall 
 

 

Vocal Josep Valls i Grau 
 

 

Vocal Jordi Xuclà i Costa  
   
   
LA GESTIÓ   
   
Direcció Anna Aguiló i Miquel 

 
 

Cap d’Administració, 
Responsable SICTED i 
Centre de Documentació 
 

Marta Vergés i Vilert 
 

 

Servei Educatiu Marta Vergés i Vilert 
Mireia Xarau i Abellán 
Helena Ferrer i Codesido 
 
 

 

Comunicació Mireia Xarau i Abellán  
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Guiatges Annie Unland 

Mireia Xarau i Abellán 
Helena Ferrer i Codesido 
 

 

Atenció al públic Helena Ferrer i Codesido  
 

 

Voluntariat 
 
Pràctiques 

Mar Molero i Dolç (7 mesos) 
 
Nora Plaja i Moreno (5 setmanes) 

 

 
 
 
 
3. BIBLIOTECA I CENTRE DE DOCUMENTACIÓ 
 
3.1 Biblioteca http://cataleg.udg.edu/search~S1*cat/ 
 
Durant l’any 2016, s’han incorporat a la Biblioteca de la Fundació 5 documents de Josep Pla: 3 
publicats en català, 1 en castellà i 1 en alemany. 
 
Català 
Pla, Josep. La vida lenta. Notes per a tres diaris (1956, 1957, 1964). Barcelona: Ed. Destino, 
col. La Butxaca, 2016 
Pla, Josep. El quadern gris. Barcelona: Ed. Destino, col. Àncora (50 Aniversari del gran clàssic 
de Josep Pla), 2016 
Pla, Josep. El quadern gris. Barcelona: Sàpiens Publicacions, col. Biblioteca bàsica El 
Periódico, 205 
 
Castellà 
Pla, Josep. Fin de semana en Nueva York. Barcelona: Ed. Destino, 2016 
 
Alemany 
Pla, Josep. Die Schmuggler (traductor Eberhard Geisler). Berlín: Verlag Klaus Wagenbach, 
2014 
 
Al llarg d’aquest any, també s’han incorporat 24 publicacions amb referències a Josep Pla 
(ANNEX 1). 
 
3.2 Centre de Documentació 
 
Durant l’any 2016 les accions que s’han realitzat són les següents: 
 
3.2.1 Hemeroteca 

 
.Catalogació. 
 
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. 
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Amb aquesta nova etapa s’ha acabat la catalogació de tots els articles de l’hemeroteca 
existents fins al moment (revistes soltes) i hem continuat amb la catalogació dels articles de la 
Revista Destino dels quals ja disposàvem d’una base de dades per a la seva localització. 
 
.Revisió i reclassificació de premsa antiga de Josep Pla.  
 
Hem dut a terme el buidatge online dels articles de Josep Pla dels següents títols que estan 
pendents d’entrar a la base de dades corresponent: Àncora St. Feliu de Guíxols, Aplec de la 
Sardana de la Bisbal, El Bisbalenc, Festa Major de Palafrugell, La Costa Brava, L’Avi Muné, 
Ara, L’Ideal, L’Onada i Vida Lleidatana. 
 
Amb l’ajuda de la voluntària Mar Molero, hem fet la revisió dels articles de Josep Pla que 
disposem (premsa diària o fotocòpia de revista). Hem actualitzat la base de dades de premsa 
antiga i d’articles de revista solts, revisant i/o incorporant els següents títols: El Día, Diario de 
Barcelona, Informaciones, El Correo Catalán, Baix Empordà, Els Marges i Som. 
 
Hem dut a terme el buidatge online i la incorporació a la base de dades de: Alt Empordà i 
Ampurdán. 
 
. Donacions. 
 
Hem rebut una donació de les Sres. Magdalena i Carmen Brufal Camafort (de Reus) de quatre 
volums enquadernats del diari La Publicitat: 
. Vol. 1 (01.04.1925 a 30.06.1925) 
. Vol. 2 (01.07.1925 a 30.09.1925) 
. Vol. 3 (01.10.1925 a 31.12.1925) 
. Vol. 4 (01.01.1926 a 30.03.1926) 
 
3.2.2 Incorporació de documents  
 
. Incorporació al nostre Fons d’Imatges de 104 fotografies de Josep Pla, algunes conegudes i 
d’altres inèdites, extretes de diverses publicacions (Revista Destino, premsa diària, arxiu 
Comarcal Alt Empordà, etc.,) així com d’alguna altra trobada dins l’epistolari cedit per Frank 
Keerl). 
 
3.2.3 Consultes 
 
Les consultes ateses al Centre de Documentació i a la Biblioteca d’aquest any, han estat les 
habituals per a investigacions diverses, i en particular hem respost a la petició de textos, 
imatges i documents per a: 
 
Televisió i Ràdio: 
. Col·laboració amb David de Montserrat en el documental, produït per Visiona TV, per a TV3 
“Alexandre Deulofeu, l'historiador del futur” 
. Col·laboració amb el programa El matí de Catalunya Ràdio conduït per Mònica Terribas. Els 
separadors del programa (de 06:00 a 12:00) van ser una lectura d’un recull de 15 fragments 
d’El quadern gris seleccionats per nosaltres. 
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Edicions de llibres i altres: 
. Llengua i literatura: batxillera. Segon curs: llibre de l'alumne. Grup Edebé, 2016 
. Pujol Creus, Adrià. Guia sentimental de l’Empordanet. Ed. Pòrtic, 2016 
. Estimat amic. Gaziel i Josep Pla. Correspondència. Grup 62. Pendent de publicar. 
. Llibre de text de Català 4t ESO. Ed. Barcanova, 2016 
. Pla, Josep. El cuaderno gris. Círculo de lectores (Grupo Planeta), 2016 
. Resina, Juan Ramon. Josep Pla: Seeing the World in the Form of Articles. Toronto Iberic 
University of Toronto Press, Scholarly Publishing Division © 2017 World Rights. Previst juny 
2017 
. Soldevila, Llorenç. Geografia Literària. Comarques gironines. Barcelona: Grup 62, Portic, 2017 
. Abarca, Puri. Un passeig per Palafrugell. Quaderns de Palafrugell, 25. Ajuntament de 
Palafrugell, 2016. 
. Unland, Annie. Josep Pla i la civilització surera. Ed. Baix Empordà, 2016 
.Col·laboració en l’edició del catàleg de promoció dels llibres de text de llengua catalana i 
llengua castellana, per a Catalunya, de l’Editorial McGraw-Hill Education. 
. Col·laboració en el disc de versions dels 13th Magic Skull sobre el vídeo El viatge frustrat 
d’Enric Farrés 
 

Revistes, diaris, revistes digitals i webs:  
. Baix Empordà, núm.52, juny 2016  
. El 9nou 14.10.16 i 21.10.16, Vilaró i Josep Pla 
. L’Avenç, núm. 427 (octubre2016) i núm.428 (novembre 2016). Jordi Puntí. Nabokov, Berlín, 
Pla (1) i (2). 
. Es Còdol. Núm. 52, juny 2016 i Núm. 53, desembre 2016 
. La Torre Ferrera. Núm. 17, juliol 2016 i  Núm. 18, desembre 2016 
 
 
 
4. EXPOSICIONS  
 

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

 

“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.  
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Comentaris dels visitants a la pregunta, “què heu trobat a faltar durant la vostra visita?” 
 
- El vídeo de Maurici Serrahima estaria millor que quan parla Josep Pla estigués amb subtítols 
per entendre'l millor 
- Un estudi més profund de la obra de Pla 
- Poder visitar la casa (mas Pla) 
- Relat de l'actuació de Pla durant la Guerra Civil 
- M'ha agradat molt, però pensava que l'exposició permanent era més gran, amb més objectes 
personals del autor, més informació sobre la vida d'ell,… 
- Una mica més d'explicació sobre la vida, relació amb la societat i la política del moment. 
- El documental una mica inconnex en algunes parts, anar canviant alguns fragments 
- Suggeriríem que el segon audiovisual que es pot visualitzar a dins l'exposició també es 
pogués visualitzar a l'inici a la sala de projecció, perquè té molt d'interès. 
- Ens hagués agradat poder veure més objectes personals que han format part de la vida de 
Josep Pla 
- Mobles, records personals de la infantesa. 
- Més objectes personals. Més gràfic. 
- Una secció gastronòmica 
- Una idea d'exposició temporal podria ser recollir de l'obra de Pla diferents llocs físics i posar la 
seva descripció, visió íntima. Qui diu llocs físics, pot dir idees i fins i tot fer la descripció acurada 
del vol d'un ocell. 
- L'audiovisual hauria de ser més modern 
 
 
4.2 Exposicions temporals 
 
4.2.1 Exposició “Pop-up! Dibuixa’m un conte” 
 

 

El 86% dels usuaris consideren que 
l’exposició permanent dóna una bona idea 
sobre la trajectòria de l’escriptor. 

 

Del 01.08.15 al 30.04.16 
 
La Fundació Josep Pallach ens convidà, el 2015, 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 vam fer per mostrar a la Fundació Josep Pla contenia els llibres 
de literatura infantil, és a dir, contes populars, tradicionals, clàssics 
o moderns, molt coneguts de tothom.  
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4.2.2 Exposició “Josep Pla i la civilització surera” 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

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

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 va recollir 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. 

Del 10.09.16 al 08.05.17 

Amb la intenció de tractar un tema pendent, la relació de l'obra 
literària de Josep Pla amb la indústria que va provocar un canvi 
radical en la societat de Palafrugell, la seva vila natal, la Fundació 
Josep Pla va promoure i participar en la publicació del llibre d'Annie 
Unland Josep Pla i la civilització surera, volum 6 de la col·lecció 
Àlbum de Records d'Edicions Baix Empordà.  
 

Paral·lelament, i dins el marc de la IX Biennal de Fotografia Xavier 
Miserachs que es celebrà del 10 de setembre al 9 d'octubre de 
2016 a Palafrugell, hem produït l'exposició de fotografia històrica 
"Josep Pla i la civilització surera" comissariada per Annie 
Unland i dissenyada per Jordi Sàbat. 

 

Josep Pla descriu aquest fenomen com una veritable revolució que fa néixer una civilització 
marcada pel cosmopolitisme i palesa en l’urbanisme, l’organització social, les mentalitats i la 
manera de viure. Fins i tot és perceptible a través del llenguatge palafrugellenc: expressions de 
l’ofici han passat a formar part de la llengua habitual emprada a la nostra vila.  
 
Les fotografies i els documents d’aquesta exposició han passat pel procédé per proposar una 
passejada entre les alzines sureres, una visita al món fabril, un viatge arreu dels cinc continents i 
una immersió en la civilització surera." (Annie Unland, 2016) 



 10 

 
 

 

 
4.3 Exposicions itinerants 
 
4.3.1 Exposició “Les ciutats europees de Josep Pla” 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.3.2 Exposició “Notes sobre París. Joan Pujol-Creus – Josep Pla” 
 
 

 

Espai Betúlia de Badalona 
 
Del 09.12.15 al 20.02.16 es va dur a terme la itinerància 
d’aquesta exposició a l’Espai Betúlia de Badalona. El total de 
visitants i assistents a les activitats paral·leles va ser de 667 
persones 
 
L’exposició anà acompanyada de dues activitats:  
. 20.01 Espectacle “La idea d’Europa” d’ Òscar Intente  
. 04.02 Conferència “Les ciutats europees de Josep Pla.” a càrrec 
d’Agustí Pons 

Del 15.04.16 a l’1.05.16 itinerància al Casino de Vic. 
 

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. 
 
Fou l’exposició temporal de la Fundació de l’any 2014 i formà part de 
la VIII Biennal de Fotografia Xavier Miserachs. 
 
Durant la seva estada a Vic fou visitada per 550 persones. 
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5. SERVEI EDUCATIU. Educació, lleure i turisme 
 
El Servei Educatiu de la Fundació Josep Pla, durant el 2016, ha continuat 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 als docents la seva experiència en l’adaptació de les activitats a les 
necessitats específiques de cada grup-classe i promou la màxima interacció amb els educadors 
per tal d’aconseguir propostes de qualitat dutes a terme amb rigor i adequades a cada nivell 
educatiu. 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 2016, el Servei Educatiu ha elaborat noves activitats que 
descrivim a continuació: 
 
.Ruta Josep Pla a Ullastret. En el marc de la formació de noves guies, s’ha revisat el contingut 
de la Ruta Josep Pla a Ullastret. 
 
.Ruta Josep Pla per al Palafrugell surer. Disseny i realització d’una nova ruta Josep Pla 
elaborada a partir del llibre “Josep Pla i la civilització surera” d’Annie Unland. 
 
 .“El quadern gris”. Adaptació de la visita guiada a l’exposició centrada en aquest llibre en el 50 
aniversari de la publicació (1966-2016). 
 
.“Josep Pla i la civilització surera”. Visita guiada a l’exposició temporal a càrrec de la comissària 
de l’exposició Annie Unland. 
 
 
5.1 Oferta d’activitats (2016) 
 
Visites guiades a les exposicions: 
1. Exposició permanent 
2. Exposicions temporals “Josep Pla i la civilització surera” 
 
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 
8. Ruta Josep Pla per al Palafrugell surer 
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Tallers educatius: 
1. Ens divertim llegint 
2. Llegim i sentim 
3. El país del vent 
4. Pintant amb els adjectius 
5. 6. –On són els meus papers? 
7. Paraules endins... 
8. El quadern gris 
 
Cuina i literatura: 
1. Josep Pla, cuina i paisatge 
2. Pla a Taula (àpat literari) 
 
Activitats combinades (ruta + taller): 
1. Ruta Josep Pla, pintem-la! 
2. Josep Pla i el paisatge 
 
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 2016 
 
Activitats guiades concertades Núm. grups Núm. persones 
Escoles 24 893 
Lleure i turisme 20 484 
Total 44 1.377 
 
 
Gràfica mensual d’activitats guiades concertades 
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5.2.1 Adaptacions curriculars a les demandes dels centres educatius (curs 2015-2016) 
 
“El quadern gris” a la Biblioteca de Palafrugell 
Enguany hem fet una adaptació del taller a les possibilitats que ofereix fer-ho a la Biblioteca 
municipal i en concret a la Sala polivalent on hi ha l’ARTECA (servei de préstec d’obres d’art). 
Però sobretot el vam adaptar al 50 aniversari de la publicació del llibre (1966-2016). 
 
Taller Havaneres. Oficina de Català de Palafrugell 
Adaptem el taller de lectura comprensiva “Paraules endins...” a les necessitats del nivell 
intermedi d’estudiants adults de català amb temàtica entorn al 50 aniversari de la Cantada 
d’Havaneres de Calella de Palafrugell. 
 
Les ciutats europees. Itinerància Badalona 
“L’ofici de periodista” és una visita guiada i taller creada expressament per la demanda dels 
instituts de Badalona de visitar la nostra exposició “Les ciutats europees” a l’Espai Betúlia. 
L’activitat proposa la realització d’una notícia i un article d’opinió després de fer la visita a 
l’exposició i la reflexió posterior a l’hora de crear textos periodístics en funció del grau 
d’objectivitat i de com s’arriba a la font d’informació. 
 
Llegim i sentim, El carrer Estret. UEC Palafrugell i La Bisbal. Fundació Palafrugell Gent Gran 
Adaptem el taller de lectura sensitiva a dues circumstàncies molt diferents de nivell molt baix: 
per una banda els alumnes de la Unitat d’Escolarització Compartida (tant de Palafrugell com de 
La Bisbal) i per l’altra un grup de 30 persones grans amb diferents dificultats. La lectura 
sensitiva incorporava també lectura comprensiva, vam utilitzar diferents edicions del llibre i 
fotografies de Josep Pla per tal d’ampliar els coneixements de l’entorn i de l’escriptor. Als 
alumnes de la UEC els vam fer concloure amb un treball plàstic. L’activitat amb la gent gran va 
acabar amb una tertúlia. 
 
Ruta Josep Pla a Calella 
Adaptem els textos a nivell de primària i fem formació amb les diferents guies. 
 
“El patrimoni literari, un recurs educatiu”, curs per al professorat de les comarques gironines 
coorganitzat per l’ICE Josep Pallach (UdG – Dept. Ensenyament) i Espais Escrits 
Durant la tardor de 2016 es du a terme el Mòdul 4 d’aquest curs que inclou diferents rutes dels 
autors de les comarques gironines d’Espais Escrits. L’oferta de Josep Pla és la ruta a Ullastret i 
la ruta a Tamariu que l’adaptem destacant a les lectures i explicacions, els recursos pedagògics 
que els professors poden trobar a les nostres rutes. 
 
Josep Pla i la civilització surera: visita guiada a càrrec de la comissària de l’exposició temporal, 
Annie Unland 
Després del suport que la Fundació ha donat durant tot l’any al treball d’investigació d’Annie 
Unland i la producció de l’exposició temporal dissenyada per Jordi Sàbat, la tardor de 2016 el 
Servei Educatiu ha coproduït una visita guiada a l’exposició i una ruta literària pel Palafrugell 
surer. 
 
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 
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textos segons la temàtica treballada a l’aula, proposta de treballs complementaris o treballs de 
plàstica a partir d’un text de l’autor. 
 
5.2.2 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 menú de migdia 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. 
 
5.3 Activitats guiades de l’Agenda 2016 (inscripció individual) 
 
Activitats guiades (inscripció individual) Núm. d’activitats Núm. pers. 
   
Exposició permanent 5 18 
    

Josep Pla, cuina i 
paisatge  

Palafrugell 2 

112 
Calella 5 
Pals 1 
Llofriu 1 
Tamariu 2 

    
Ruta Josep Pla Ullastret 5 82 
    

Tallers 
Ens divertim llegint, El quadern 
gris i Llegim i sentim 

3 29 

Exposició temporal  Josep Pla i la civilització surera 3 18 

    

Total 
 
 

27 259 

 
Gràfica mensual d’activitats guiades de l’Agenda 2016 
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6. COMUNICACIÓ 
 
6.1 Estadístiques del web i xarxes socials 
 
La revisió de les estadístiques ens dóna molta informació de les necessitats que tenen els 
usuaris del web i les nostres xarxes socials. La disminució de les consultes a través de la 
tauleta i l’augment de visites a través de telèfons intel·ligents, aconsella refer el web i 
actualitzar-lo a les darreres tecnologies per tal que sigui “responsive” és a dir, que es vegi 
correctament en qualsevol tipus de dispositius. 
 
Pel que fa a les xarxes socials, caldria utilitzar més a fons l’Instagram per arribar a un públic 
més jove i de gustos més actuals i tecnològics.  
 
Per altra banda, i per tal de donar resposta a necessitats reals, incrementarem l’analítica 
d’estadístiques, elaborant informes trimestrals. 
 
6.1.1 Web www.fundaciojoseppla.cat.  
 
 Dades de Google Analytics  
 
.Nombre de visites totals 19.668, d’aquests el 78% només entren una vegada i el 22% 
repeteixen. En relació a l’any anterior hi ha una pujada molt poc significativa. 
 
.Durada mitjana de la sessió: 2’07’’ 
 
.Procedència de les visites: El 77,04% és procedent de l’Estat Espanyol, sobretot de la 
província de Barcelona i després, Girona i Madrid. 
 
.Dades demogràfiques respecte al sexe i l’edat: 54, 6% de visites de dones i un 45,4% de 
vistes d’homes. Es reflecteix un petit augment d’usuaris masculins. 
 
.Els segments d’edat majoritaris són de 35 a 44. En relació a l’any anterior observem una 
tendència a la homogeneïtat del públic per edats.  
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.La pàgina més vista del web és la d’inici, seguida per la pàgina de la biografia de l’autor i la de 
l’Índex de l’Obra Completa. 
 
Dispositius: El 75% visita el web a través de l’ordinador, el 18% ho fa a partir del mòbil i el 7% 
de la  tauleta. Si bé hi ha un increment molt notable en l’ús del mòbil, no és prou significatiu 
degut a què el web no està preparat per veure’s a través de mòbil i tauleta. De fet, hi ha una 
baixada de l’ús de tauleta. 
 
 Dades generals de l’any 2016 i comparativa amb 2015 
 

 
 
Les estadístiques de google analítics, els darrers anys, han estat molt estables, la qual cosa 
indica que la pàgina web compleix la seva funció com a eina d’arxiu i portal d’informació. En 
aquesta imatge observem però que la major part de variables que analitza google analytics són 
negatives aquest any. El motiu principal és el fet que el web no és responsive i l’experiència 
d’usuari és cada vegada menys satisfactòria.  
 
 
6.1.2 Estadístiques Pàgina facebook/FJosepPla 
 
La pàgina de Facebook compta amb 5.074 “M’agrada” i 91 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 44 anys i el minoritari, de 18 a 24, que és pràcticament inexistent (cosa 
que passa a tot arreu a Facebook). 
 
Durant el 2016 hem incrementat l’ús d’etiquetes, bàsicament geogràfiques: #costabrava, 
#Palafrugell, #Empordà, etc. i hem sistematitzat l’ús d’imatges creades expressament per a les 
xarxes socials. 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. També passa amb les 
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publicacions que contenen més d’una imatge i les que es publiquen per retransmetre un 
esdeveniment. 
 
 
6.1.3 Estadístiques de Twitter i altres xarxes socials 
 
Tenim una visibilitat mitjana de 676 impressions per dia (pràcticament el triple de l’any anterior) 
i 2 repiulades diaris (el doble que l’any anterior). En total formem part de 130 llistes d’usuaris 
que ens donen visibilitat als seus perfils.  
 
Tenim 3.422 seguidors. Les dades demogràfiques donen com a resultat una audiència d’un 
53% d’homes, interessats per informació de cinema i general, i negocis i actualitat, sobretot 
política. El 40% de l’audiència té entre 35 i 44 anys. 
 
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, #agendaemporda, #regalPerfecte 
-#JosepPla,  
-#Palafrugell #Empordà #CostaBrava #Llofriu #Calella #Tamariu #Pals 
 
Pinterest:  
 
Publicacions: 129 
Seguidors: 152 
Likes: 48 
 
Instagram:  
 
Publicacions: 34 
Seguidors: 238 
 
 
6.1.4. Estadístiques de Youtube i Vimeo 
 
A la xarxa social de vídeos Youtube tenim 36 vídeos publicats, 25 subscriptors i 2.700 
visualitzacions totals en tots els vídeos, de les quals 232 corresponen al darrer any. Les tres 
presentacions que s’han fet a la Fundació durant aquest any i el recital de Flors i Violes 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 el Josep Pla, cuina i 
paisatge 
. un vídeo genèric sobre la Fundació Josep Pla 
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6.2 Enviaments de correu electrònic i enviament postal 
 
6.2.1 e-mail marketing i whats app 
 

Butlletí usuaris general 

Data 
 

Contingut 
 

Quantitat 
 

% 
d’obertura 

 

16.03.16 
Ruta Josep Pla a Ullastret de Setmana Santa i exposició temporal 
“Pop-up! Dibuixa’m un conte.” 1552 27,9% 

18.03.16 Concurs Literari Calella de Palafrugell 46 58,7% 

18.04.16 
50 anys d’El quadern gris, itinerància “Notes sobre París” a Vic i 
activitat Sant Jordi. 1552 29,6% 

13.05.16 Ruta Josep Pla a Pals i 50 anys d’El quadern gris. 1550 24,3% 

27.05.16 

Pel·lícula i concert “Un viatge frustrat” i presentació Guia 
sentimental de l’Empordanet, Llegim i sentim Biblioteca i “Vins i 
vinyes de tramuntana” d’A. Pujol. 1543 25,6% 

30.05.16 
VIPS. Invitació “Un viatge frustrat” i presentació Guia sentimental 
de l’Empordanet 277 46,3% 

09.06.16 Rutes Josep Pla a Llofriu i Ullastret. 1537 27,5% 

20.06.16 SOCIS cobrament quota. 69 70,1% 

13.07.16 
Festa Major: “Josep Pla al Tabarín”, presentació Vins de Taller i 
Ruta Josep Pla a Calella. 1538 26% 

18.07.16 Presentació Vins de Taller. 1542 29,9% 

29.07.16 Rutes d’agost Calella i Ullastret. 1545 24,3% 

10.08.16 Rutes d’agost Ullastret, Calella i Tamariu. 1543  24,2% 

23.08.16 Rutes d’agost Calella i Tamariu + Aula de Lletres de Palafrugell. 1541 23% 

29.08.16 Aula de Lletres enviament de setembre. 47 51,1% 

30.08.16 
Rutes de setembre: Tamariu i Llofriu, Inauguració JP i la civilització 
surera i Aula de Lletres 1541 23,9% 

01.09.16 
Invitació exposició Josep Pla i la civilització surera dins la Biennal 
Xavier Miserachs. VIPS + implicats món del suro 328 36,8% 

13.09.16 
Ruta Llofriu + presentació del llibre “Josep Pla i la civilització 
surera” + l’Aula de Lletres de Palafrugell 1573 25,8% 

15.09.16 Cartells tallers Narrativa i Lectura en Veu Alta. VIPS. 328 36,6% 

16.09.16 
Invitació digital presentació del llibre “Josep Pla i la civilització 
surera”. VIPS. 326 36,8% 

06.10.16 
Ruta a Ullastret, Homenatge Miquel Pairolí (Girona) i RJP a 
Calella. 1588 26,9% 

04.11.16 Som Cultura “Palafrugell, literatura i escultura” i ruta a Tamariu. 1584 27,4% 

23.11.16 

Activitat de desembre: visita guiada a l’exposició, ruta a Palafrugell 
i presentació de llibre “La cuina de la gent de mar de la Costa 
Brava”, 1583 65,8% 

05.12.16 
Ruta a Palafrugell, activitat de Nadal i presentació de llibre “La 
cuina de la gent de mar de la Costa Brava”   

13.12.16 
Invitació digital presentació de llibre “La cuina de la gent de mar de 
la Costa Brava”. VIPS. 325 33,2% 

14.12.16 Bon Nadal i activitat de Nadal. 1691 26,6% 
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Escoles Barcelona, Lleida i Tarragona (Word + Outlook) 

28.06.16 Servei Educatiu: Infografia oferta del curs 16-17 1947 --------- 

01.09.16 Servei Educatiu: amb “Josep Pla i la Civilització surera” 1500 --------- 

01.09.16 
Servei Educatiu preus INDIKA: amb “Josep Pla i la Civilització 
surera” (comarques gironines) 301 

--------- 

 

 

Escoles de Girona i escoles personalitzades 

30.06.16 Servei Educatiu: Infografia oferta del curs 16-17 427 34,09 

31.08.16 Servei Educatiu: amb “Josep Pla i la Civilització surera” 422 39,5% 
 

 

Serveis educatius d’estiu: casals i empreses d’oci 

13.06.16 Estiu a la Fundació Josep Pla, taller “El quadern gris”. 52 42,2% 
 

 

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

29.08.16 Aula de lletres 16-17 55 25% 
 
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%). Destaquem que la taxa d’obertura de les escoles està 
considerablement per sobre de la mitjana. 
 
Enguany hem dissenyat invitacions digitals que hem enviat a un sector de la base de dades 
que anomenem VIPS (habitants de Palafrugell, socis, patrons, regidors i alguna altra persona 
rellevant). També de forma sistemàtica hem dissenyat cartells digitals quadrats que hem 
distribuït per whatsapp de forma personalitzada. 
 
 
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, juliol i setembre vam contractar els 
serveis de l’empresa “aonanem.com” que va col·locar la postal de la Ruta Josep Pla als mobles 
de flyers distribuïts entre l’Escala i Palafrugell, fins La Bisbal, bàsicament en 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. 
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6.3 Publicitat (cartells, flyers i pancartes)  
 
Com els darrers anys, l’IPEP ens ofereix utilitzar els suports 2x1 (aparcament del Casal i carrer 
de Chopitea de Calella) i els mupis (3 al llarg de l’any, a la plaça del Pou d’en Bonet, abans de 
la cruïlla del vial de circumval·lació amb la carretera de Tamariu i a la cruïlla de Les Palmeres) 
per comunicar les exposicions temporals “Pop-up! Dibuixa’m un conte” i “Josep Pla i la 
civilització surera”.  Aquest any, ens han proposat de fer-ne dos de genèrics: l’exposició 
permanent i la Ruta Josep Pla. A partir de la tardor de 2016, l’IPEP enceta la campanya 
PALAFRUGELL+ en la qual participem activament i en fa un fullet, cartells i campanya de 
comunicació a mitjans i a xarxes socials.  
 
La Fundació ha dissenyat i distribuït al centre de Palafrugell i platges 5.250 cartells-flyer de les 
activitats guiades “Josep Pla, cuina i paisatge” dels mesos juny, juliol i setembre en forma de 
cartell-agenda. En vam fer 5.000 de plegats i 250 desplegats com a cartell.  
 
El MAC-Ullastret va dissenyar i publicar targetes (11x21cm) de la Ruta Josep Pla a Ullastret 
que vam distribuir durant els 3 mesos d’estiu i al desembre a Palafrugell i platges, a banda de 
la distribució que en va fer el MAC. 
 
La Fundació va imprimir, 1100 cartells-quadríptic, dissenyats per Jordi Sàbat, per a l’exposició 
temporal “Josep Pla i la civilització surera” dels quals n’hem distribuït la meitat el mes de 
setembre per la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs. L’altra meitat es repartiran abans de 
Setmana Santa del 2017. 
 
Enguany hem dissenyat i distribuït 30 cartells de l’activitat de Nadal. 
 
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 actual 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 
 
TV 
 23.04.16 TVE2 telenotícies migdia: 50 anys d’El quadern gris 
 
Ràdio 
23.04.16 Catradio separadors programa El Mati de Cat Radio 
22.04.16 El Matí amb Miquel Curanta Ràdio Capital 
16.12.16 “La cuina de la gent de mar de la Costa Brava” Parada i Fonda. Fem Girona 
16.12.16 Activitat de Nadal a Ràdio Palafrugell 
 
Mitjans digitals 
18-22.04 Rodamots Paraules empordaneses 50 anys d’El quadern gris 
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Premsa escrita 
 
Premsa sobre la Fundació Josep Pla 18 
Blocs sobre la Fundació Josep Pla  3 
Revistes sobre la Fundació Josep Pla 11 
  
Premsa sobre Josep Pla 121 
Blocs sobre Josep Pla 10 
Revistes sobre Josep Pla 13 
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 i la de La 
Vanguardia 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. 
 
 
 
7. USUARIS (ANNEX 2) 

 
7.1 Visites individuals 
 
Al llarg del 2016, hem rebut 1.061 persones en visites individuals a les exposicions de la 
Fundació. 
 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. Total 
77 63 76 102 38 39 74 146 242 123 18 63 1.061 

 
Les visites de particulars, tal com es pot apreciar a la gràfica i per segon any consecutiu, es 
concentren durant el mes d’agost i setembre 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 
d’abril i de setembre que ve donat per la participació de la Fundació a l’edició de Flors i Violes i 
la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs, respectivament. 
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Les dades detallades a continuació són extretes del 15,5% de les visites individuals rebudes al 
llarg del 2016. 
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7.2 Consultes i informació (presencials, per telèfon i correu electrònic) 

 

Un 86/% dels visitants de l’entitat procedeixen de 
Catalunya dels quals distribuïts són: un 69% procedents de 
les comarques de Barcelona, un 14% de les comarques 
gironines, un 11% de les de Tarragona i un 3% de les 
comarques de Lleida. 
 
Dels visitants procedent d’Espanya, ho fan des del País 
Basc, Navarra, País Valencià i Castella i Lleó. 
 
Enguany, igual que l’any passat, hi ha hagut un 7% de 
visitants estrangers, procedents de França, Àustria i  
Argentina. 

Durant el 2016, hem atès un total de 584 consultes i 
peticions d’informació sobre temes diversos. 
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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: 
 
- Edició de nous díptics específics de les activitats d’agenda de l’estiu. 
 
Espai d’ús de l’usuari 
 
- Incorporació de plafons a la sala petita d’exposicions temporals per tal de disposar d’una 
altra paret expositiva. 
- Renovació dels plànols dels recorreguts d’evacuació i expositius de la Fundació. 
- Renovació de focus de l’espai expositiu de l’entrada. 
 
Infraestructura i espai intern de treball 
 
- Nova taula de treball per a la biblioteca. 
- Renovació de la pantalla d’un ordinador. 
- Renovació sistema d’il·luminació d’una part de la biblioteca i un despatx. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des del 2014, 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 el 9 de març a l’Espai del Peix del Museu de la Pesca de Palamós. 
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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: 
 
-Clàssics Catalans al teu Club de Lectura, 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, 33 de les quals subvenciona el Servei de Biblioteques. Aquest 
any han estat sobre El quadern gris a les següents biblioteques: 
 
4 de novembre. Club de Lectura sobre El quadern gris de Josep Pla de la Biblioteca Municipal 
de Gandesa.  
 
24 de novembre. Club de Lectura sobre El quadern gris de Josep Pla de la Biblioteca de 
l’Ametlla del Vallès.  
 
29 novembre. Club de Lectura sobre El quadern girs de Josep Pla de la Biblioteca de 
Gironella.  
 
-La citació del dia. 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 actualitzada en el nou web d’EE i al catàleg de Rutes Literàries 
www.espaisescrits.cat. i al Mapa Literari Català d’EE www.mapaliterari.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. 
 
- Participació en la gestió i programació d’Espais Escrits a través de la Junta Directiva que es 
reuneix cada dos mesos, participació en la Junta Directiva (una cada mes) i al Consell 
Assessor (3 a l’any) de la Institució de les Lletres Catalanes i al Consell Assessor del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a Girona. 
  
 
Gener 
 

 

 

Col·laborem amb la campanya gastronòmica La Garoinada, oferint un 
llibre d’obsequi i entrades gratuïtes a la Fundació fins al 30 de setembre.  
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Abril 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Dia 14. XV Assemblea de socis d’Espais Escrits celebrada a 
l’Institut d’Estudis Catalans. 

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 06.02 al 12.03. Taller Autobiografia, diari íntim i altres 
literatures del jo a càrrec Raquel Picolo, escriptora i professora 
d’escriptura creativa. Assisteixen 13 persones. 
 

 
-Del 02.04 al 21.05. El poema en prosa. Els punts que uneixen 
prosa i poesia, a càrrec de Roger Costa-Pau, poeta, crític literari i 
escriptor. Assisteixen 15 persones. 

-Dia 5. Presentació del Servei Educatiu de la Fundació Josep Pla als 
mestres i professors participants en la Ruta pedagògica pels 
Museus del Baix Empordà. 

-Dia 28 . Festival del Club de Patinatge Artístic Palafrugell. 
Col·laboració en la panera solidària organitzada de la qual la recaptació 
anirà a la Marató 2015. 
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Palafrugell celebra la diada de Sant Jordi  amb un mes d'abril ple 
d'activitats culturals i festives. Les activitats dedicades a Josep Pla 
van ser: 
 
.15.04 Lliurament de Premis del Concurs Literari Josep Pla de l’IES 
Frederic Martí, amb la participació de Carles Capdevila, periodista. 
 
.23.04 Lectura continuada de Cartes de més lluny dins El nord, 
OC V, 1967 amb la participació en la cloenda, de les alumnes del 
Taller de Veu i Prosòdia de l’Aula de Lletres. 
 
.Dg. 24.04 “Josep Pla, cuina i paisatge” a Tamariu  
 
.Sopa de Lletres, 2016 al carrer de les Quatre Cases. -Ajuda’ns a 
trobar els adjectius! Amb la col•laboració de l’IPEP i “50 anys 
Cantada d’havaneres” 

Participació a Flors i Violes 2016   
 
Intervenció artística en el pati de la Fundació. 
 “De paraules i de colors” a càrrec de Jordina Juncosa i Denisse 
Ferrer, alumnes de l’Escola d’Art d’Olot. Treball sobre les metàfores 
del color en El quadern gris i Aigua de mar de Josep Pla. 
 
.Dos Concerts de l’Escola de Música  
 
.Dos Recital “De color de...” a càrrec de les alumnes del Taller de 
Veu i Prosòdia de l’Aula de Lletres, dirigides per Sílvia Pedret 
 
.01.05 “Josep Pla, cuina i paisatge” a Palafrugell, amb un 
recorregut especial per alguns dels patis de Flors i Violes  
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Juny 
 

   

-Dia 3. Participació en el Festival Ítaca. Presentació de 
l’audiovisual “Un viatge frustrat” d’Enric Farrés a la Placeta del 
Salí de Tamariu.  Projecció de la pel·lícula (tràiler) i concert a càrrec 
de 13TH MAGIC SKULL, 

50 anys d'El quadern gris (1966-2016) 
 
El mes d'abril va fer 50 anys de la publicació d'El quadern gris. 
Vam oferir diverses activitats concertació prèvia: 
 
.Club de lectura El quadern gris 
El Servei de Biblioteques del la Generalitat de Catalunya i 
Espais Escrits, Xarxa del Patrimoni Literari Català oferiren als 
clubs de lectura de les biblioteques de Catalunya la possibilitat 
de demanar una dinamització d'una sessió dedicada a la 
lectura d'un autor clàssic de la literatura catalana.  
 
.Tallers educatius 
El quadern gris, comencem un dietari! (de 5 a 10 anys)  
El quadern gris, un blog del s. XX (d'11 a 14 anys) 
 
. Visita guiada 
El quadern gris, un taller d'escriptura 

-Dia 22. Col·laboració en el programa El matí de Catalunya Ràdio 
conduït per Mònica Terribas. Els separadors del programa (15 de 
06:00 a 12:00) van ser un recull de 15 fragment d’El quadern gris 
escollits per nosaltres. 
 

Bookcrossing amb el Museu del Gas de Sabadell 
 
El museu del Gas de Sabadell ens proposà d’unir-nos a la 
iniciativa del web bookcrossing.com de deixar llibres a espais 
públics per tal d’iniciar una cadena de préstecs anomenada 
#bookcrossing. L’activitat consisteix en l’intercanvi de llibres: 
nosaltres els férem arribar els llibres “Girona” i “Dos senyors” de la 
col·lecció La Butxaca etiquetats tal com s’indica al web 
bookcrossing; a la Fundació hi ha a disposició del públic una 
publicació del Museu del Gas de Sabadell. 
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Col·laboracions en la Festa Major de Palafrugell:  
 
-14.07 al 31.08 Mostra de petit format “Josep Pla al Tabarín”. 
Fotografia de Robert de la Cruz, Pere Artigas i Jordi Ramisa, 
“3peus fotografia”..  
.Fotografia de Jaume Ferrer Massanet (Arxiu Municipal de 
Palafrugell) 
.Text de Josep Pla  

. Dia  21 de juliol Presentació del vi Gris15 Homenatge a Josep 
Pla, monovarietal ecològic de Vins de Taller, a càrrec d’Antoni 
Falcón, viticultor.  

El restaurant Pa i Raïm de Palafrugell oferí diversos tastets per 
maridar amb el vins proposats. Tot plegat, acompanyat d'una 
lectura de textos de Josep Pla a càrrec de Mireia Xarau 
(FJosepPla). 

 

-Dia 4. Presentació del llibres Guia sentimental de 

l’Empordanet d’Adrià Pujol, a càrrec de Miquel Martín, escriptor. 

-Dia 11. Biblioteca de Palafrugell Vins i vinyes de tramuntana 
vistos per Josep Pla  
Conversa entre Adrià Pujols Cruells, antropòleg i escriptor, i Jordi 
Esteve, enòleg i sommelier, a partir d’una selecció de textos 
planians.  
-El dia abans es feu la mateixa activitat a la Biblioteca de 
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Setembre 
 

 
 
 
 
  

 

 
 
Octubre 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Aula de Lletres de Palafrugell  
 
-Del 08.10 al 19.11. Taller de lectura en veu alta. La 
paraula és viva, a càrrec de Cristina Cervià, actriu i directora 
de teatre. Assisteixen 9 persones. 
 
-Del 08.10 al 19.11 Taller de narrativa curta. Crear, narrar, 
suggerir, a càrrec de Miquel Martín, escriptor.  Assisteixen 
12 persones. 

-Del 14.10 fins 01.11 Col·laborem amb la Campanya 
gastronòmica Es Niu que organitza l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell, oferint entrades gratuïtes a la 
Fundació fins al 31.01.2017. 

Participació en el mòdul 4 del curs per a formació del 
professorat organitzar per l’ICE Josep Pallach i Espais 
Escrits. 
 
-Dia 13. Ruta Josep Pla a Ullastret 
 

-Dies 16, 17 i 18. Ens adherim a les Jornades Europees del 
Patrimoni oferint l’activitat Josep Pla, cuina i paisatge a Llofriu. 

Participació en el programa PALAFRUGELL +, un nou producte per 
a fomentar el coneixement del patrimoni cultural i natural del 
municipi.  
 
El tiquet de 8€ té validesa d’un any i inclou una activitat cultural 
exclusiva, que canviarà cada mes i que pot ser un descompte, un 
2x1 o un accés privilegiat a alguna activitat programada. Espais 
visitables: Jardí botànic Cap Roig, Sant Sebastià, Fundació Josep 
Pla, Museu del Suro, Torre de Can Mario i Fundació Vila Casas. 
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-Dia 7. Participació a la V Jornada Tècnica d’Espais 
Escrits. I si no sóc un profe genial, què? que tingué lloc a 

la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, Vilanova i la Geltrú 

-Dia 21. Participació en la taula de treball convocada pel 
Consell Comarcal del Baix Empordà sobre Museus, 
Fundacions i Centre d’Interpretació, i Turisme. 

Participació en el mòdul 4 del curs per a formació del 
professorat organitzat per l’ICE Josep Pallach i Espais 
Escrits. 
 
-Dia 19. Ruta Josep Pla a Tamariu 

 

-Dia 12. Participació en la campanya Som Cultura del Patronat 
de Turisme de la Costa Brava amb l’activitat Palafrugell: 
literatura i escultura, coorganitzada amb la Fundació Vila 
Casas. 
 
Fundació Josep Pla 

- Visita guiada a l’exposició “Josep Pla i la civilització 
surera” 

- Ruta Josep Pla pel Palafrugell surer 
- Dinar al Centre Fraternal 

 
Fundació Vila Casas 

- Visita guiada “Sur les chemins de bambou” de Laurent 
Martin “Lo” 

-Dia 30. Espectacle Llegir Pla a Blanes, organitzat per 
l’associació cultural Lletraminúscula. Assessorament i 
assistència a l’espectacle. 
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Desembre 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Pessebre de la Fundació Josep Pla.  
Per tercer 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 15 de desembre al 5 de febrer de 2017, 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 nou llibres de Josep Pla, 
nou col·leccions de punts de llibre llibres i nou entrades a la 
Fundació per a visitar les exposicions (per a dues persones 
cada una). 
 

-Dia 16. Presentació del llibre La cuina de la gent del mar 
de la Costa Brava de Gerard Prohias. Amb la intervenció de 
Gerard Prohias, Miquel Martí, director del Museu de la Pesca 
(Palamós), Florian Pi, pescador i cuiner i Quim Casellas, xef 
del restaurant de l’Hotel Casamar (1 estrella Michellin). 
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10. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2016 
 
 
DESPESES   201.377,16 
        
    
Treballs realitzats per altres empreses   4.273,20 
    
    
Despeses de personal     131.780,20 
    
    
Altres despeses d'explotació   53.220,49 
Serveis exteriors  52.992,13  

Reparacions i conservació 7.769,35   
Serveis professionals ind. (gestoria, auditoria) 11.345,99   
Transports 691,95   
Primes d'assegurances 3.095,74   
Serveis bancaris 461,79   
Publicitat i organització d'activiats guiades 8.379,87   
Subministraments elèctrics 7.391,60   
Servei de guiatges 883,60   
Altres serveis exteriors 12.972,24   
Tributs 

 

158,36 
 

Pèrdues quotes socis  70,00  
    
    
Despeses financeres     2,84 
    
Despeses excepcionals   220,18 
    
Despeses procedent de l'immobilitzat   97,71 
    
Dotacions amortitzacions     11.782,54 
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INGRESSOS   190.706,86 
        
    
    
Ingressos vendes i prestacions serveis   23.084,67 
Ingressos visites i vendes  17.937,10  
Entrades exposicions 1.1178,50   
Visites guiades grups 9.791,30   
Vendes 6.967,30   
Ingressos serveis diversos  3.072,57  
Quotes socis  2.075,00  
    
    
Subvencions de capital trasp. rtats.     4.773,61 
    
    
Subvenció a l'explotació i altres ingr.   162.646,00 
Subvencions oficials  137.646,00  
Ajuntament de Palafrugell 65.900,00   
Consell Comarcal Baix Empordà 500,00   
Diputació de Girona 45.250,00   
Generalitat de Catalunya ILC 25.046,00   
Generalitat de Catalunya Promoció Ús 
Llengua 950,00   
Donacions i altres ingressos  25.000,00  
"la Caixa" 25.000,00   
    
    
Ingressos financers     14,95 
    
    
Ingressos excepcionals     187,63 
    

    

    

    

Resultat de l'exercici   -10.670,30 
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ANNEX 1 
 
Bibliografia sobre Josep Pla  
 
Llibres sobre Josep Pla 
 
.Unland, Annie. Josep Pla i la civilització surera. Palafrugell: Edicions Baix Empordà, 2016 
 
Bibliografia amb referències a Josep Pla 
 
.AA. DD. Crònica d'un any 2015. Palafrugell: Edicions Baix Empordà, 2015 
.AA. DD. Le tourisme de mémoire. Un atout pour les collectivités territoriales? París: 
L'Harnattan, 2015 
.AA. DD. Llengua i literatura catalana 2n batxillerat. Barcelona: Edebé, 2016 
.Abarca, Puri. Un passeig per Palafrugell. Palafrugell: Ajuntament de Palafrugell, col. 
Quaderns de Palafrugell, 25, 2016 
.Arbonès, Jordi. 1001 curiositats de la Costa Brava. Barcelona: L’Arca. Redbook Ediciones, 
2016 
.Aymar i Ragolta, Jaume. Els secrets de Sa Bardissa. Calonge: Ajuntament de Calonge, 1995 
.Bisbe, Sandra. Quan a totes les cases es treballava el suro. Palafrugell: Associació Suport a 
la Dona de Palafrugell, 2016 
.Borrell, Miquel. St. Pol i S’Agaró: guia. Anglès: Impremta Pagès, 2016 
.Ensesa Montsalvatge, Anna. S’Agaró, el somni de Josep Ensesa. Autor editor, 2015 
.Freixas i Camps, Pere. La basílica de St. Feliu. Primera catedral de Girona. Girona: 
ajuntament de Girona, 2016 
.Guillamón, Julià. Baltasar Porcel. Mallorca, Barcelona, el món. Barcelona, Galàxia 
Gutenberg, ILC i Obra Social “La caixa” 2015 
.Langdon-Davies, Patricia. El llibre del forat al mig. Girona: Diputació de Girona, col. Josep 
Pla, 2016 
.Marco Palau, Francesc. Francesc Dalmau. De Normandia a Palamós. Palamós: Ajuntament 
de Palamós – Fundació Irla, 2015 
.Muñoz Lloret, Teresa. Retrats de Josep M. Castellet. Barcelona: Associació Escriptors de 
Llengua Catalana, 2015 
.Pi i Romaní, Florià. La cuina casolana d’en Florià Pi i na Maruja. Begur: Autoedició, 2015 
.Pla Barbero, Xavier. Proust a Catalunya. Barcelona: Arcàdia 2016 
.Pons, Agustí. Per entendre l’Europa del s.XX 1914-2014. Barcelona: Pòrtic-Raval Edicions, 
2014 
.Prohias, Gerard. La cuina de la gent de mar de la Costa Brava. Palamós: Museu de la Pesca, 
Fundació Promediterrània, 2016 
.Puigvert, J. i Figueras, N. La Mancomunitat. Quaderns de la Revista de Girona. Girona: 
Diputació de Girona, 2016 
.Pujol, Adrià. Guia sentimental de l’Empordanet. Barcelona: Pòrtic-Raval Edicions, 2016 
.Quiñonero, Juan Pedro. El taller de la gracia. De Caín a la Atlántida. Sevilla: Ed. 
Renacimiento, 2009 
.Roig, S. (guió) i Benages, T.(il·lustracions). Les extraordinàries aventures de Francesc 
Pujols. Barcelona: Ed. Males Herbes, 2015 
Suñer, Frederic. Ets el que recordes. Palafrugell: autoedició, 2016 
.Terricabras, Josep M. Realitat i veritat en Francesc Pujols. Girona: Publicacions Càtedra 
Ferreter Mora, 2015 
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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 77 63 76 102 38 39 74 146 242 123 18 63   1.061 

Núm. activitats guiades concertades 1 4 5 10 6 4 1   1 4   1 37   
Núm. pers. activitats guiades 
concertades 14 180 151 272 226 117 21   12 152   25   1.170 

Núm. total de guiatges d'agenda 0 2 0 2 2 0 2 3 3 1 0 3 18   

Núm. total de persones d'activitats guiades 
d'agenda 0 5 0 20 13 0 10 43 32 2 0 12   137 

Consultes (presencials i online) 7 23 15 18 23 12 25 15 10 22 8 7   185 

Informació (presencials i online) 22 17 39 25 26 35 67 62 51 25 12 18   399 

Presentacions           30 37   100     40   207 

Total  120 288 281 437 326 233 234 266 447 324 38 165 55 3.159 
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Activitats en col·laboració  
 

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

gener-febrer - Les ciutats europees de JP - 
Badalona 287                         

20,01 - Espectacle "La idea d'Europa" - 
Òscar Intente (Badalona) 50                       337 
01,02 - Taller Les ciutats europees de 
Josep Pla (Badalona)   50                         
04,02 - Conferència "Les ciutats 
europees.." Agustí Pons (Badalona)   40                       
04,02 - Taller Les ciutats europees de 
Josep Pla (Badalona)   62                         
06,02 a 12,03 - Aula de Lletres 
(Palafrugell) Raquel Picolo   13                       
15,02 - Taller Les ciutats europees de 
Josep Pla (Badalona)   32                         
26,02 - Taller Ens divertim llegint 
(Biblioteca de Palafrugell)   14                     211 
05,03 - Rutes Pedagògiques Museus Baix 
Empordà     23                       
27,03 - Ruta Josep Pla a Ullastret (MAC 
Ullastret)     12                   35 
02,04 a 21,05 - Aula de Lletres 
(Palafrugell) Roger Costa-Pau       15                     
15,04 a 01,05 - Itinerància Notes sobre 
París (Casino de Vic)       550                   
18,04 - Taller de lectura en veu alta - Gent 
Gran (Palafrugell)       25                     
22,04 - Taller El quadern gris (Biblioteca  
Palafrugell)       10                   



38 

 

23,04 - Cloenda lectura St. Jordi - TMP 
(Palafrugell)       200                   800 

30,04 i 01,05 - Flors i Violes (Palafrugell)         476                 
09,05 - Visites guiades als museus - CCBE 
- Fundació JP         5                   
20,05 - Formació "Informador de 
l'Empordà" CCBE (La Bisbal)         15               496 
10,06 - Taller Llegim i sentim (Biblioteca de 
Palafrugell)           5                 
11,06 - Vins i vinyes de tramuntana  
(Biblioteca de Palafrugell)           23               
17,06 - Club de lectura - Alumnes Aula de 
Lletres (Biblioteca de Palafrugell)           18                 
26,06 - Ruta Josep Pla a Ullastret (MAC 
Ullastret)           15             61 
11,07 - Curs Patrimoni Literari ICE - 
Intervenció Anna Aguiló             30               
Juliol - Josep Pla al Tabarín - TMP 
(Palafrugell)             1.500 1.500           1.530 
14,08 - Ruta Josep Pla a Ullastret (MAC 
Ullastret)               19          1.519 
16,09 - JEP Conferència d'Anna Aguiló 
(Roses)                 15        15 
09,10 - Ruta Josep Pla a Ullastret (MAC 
Ullastret)                   19        

13,10 - Ruta JP a Ullastret - Curs ICE                   10      29 

04,11 - Club de lectura a Gandesa                     10      
12,11 - Som Cultura - exposició temporal i 
ruta                     11      

19,11 - Ruta JP a Tamariu - Curs ICE                     5      
21,11 - Jornades Patrimoni Ebrenc 
(Tortosa)                     25      
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24,11 - Club de lectura a l'Ametlla del 
Vallès                     30      

29,11 - Club de lectura a Gironella                     15    96 
04,12 - Ruta Josep Pla a Ullastret (MAC 
Ullastret)                       17  

 17 

Total 0 211 35 800 496 61 1.530 1.519 15 29 96 17   4.809 
 
 
   
TOTAL D’USUARIS 120 499 316 1.237 822 294 1.764 1.785 462 353 134 182 

 
7.968 

 
 


