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1. PRESENTACIÓ 
 

“La pedagogia és una passió, un desfici, un impuls vital” 
Josep Pla. Primera Volada. OC III, 155 

 
 
Un any més, la Fundació Josep Pla ha assolit els seus objectius fundacionals que es 
concreten en la promoció de la lectura i els estudis de l’obra de l’escriptor de Palafrugell en un 
ventall ampli d’àmbits socials —l’educació, el lleure, el turisme, la recerca...— i, a la vegada, 
continua defensant el valor del patrimoni literari com a element vertebrador de la nostra 
cultura.  
 
Fent un gran esforç de contenció de la despesa, hem treballat seguint les línees prioritàries 
d’actuació que avalen la nostra trajectòria, tot i que la incertesa del moment econòmic que 
vivim dificulta la planificació estratègica a mitjà termini i, per tant, la possibilitat de trobar 
noves complicitats més enllà del nostre entorn més immediat, fa difícil la conceptualització de 
projectes més ambiciosos i impedeix consolidar-ne d’altres que podrien ser de recorregut més 
llarg. 
 
Tot i això, pel que fa a les exposicions literàries, aquest any n’hem itinerat dues: “El temps 
que fuig. Narcís Comadira – Josep Pla” a la Casa de la Paraula de Santa Coloma de Farners i 
“Les ciutats europees de Josep Pla” a la Casa de Cultura de Girona amb qui hem coproduït 
una nova exposició, en aquest cas, de fotografia literària, “Notes sobre París. Joan Pujol- 
Creus – Josep Pla”. 
 
El nostre Servei Educatiu, que treballa amb una perspectiva molt àmplia conceptualitzant 
activitats per al món educatiu, el del lleure i el del turisme, continua oferint activitats molt 
diverses per tal de donar a conèixer l’obra de Josep Pla i despertar als més joves el gust per 
la lectura.  
 
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 de catalogació de l’hemeroteca i la catalogació de 
la correspondència rebuda per l’escriptor amb la col·laboració de la Càtedra Josep Pla.  
 
Com cada any, volem destacar la intensa participació de la Fundació Josep Pla 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 el nostre projecte 
“4 dies sense pati” per a Flors i Violes (maig) i la participació en la VIII Biennal de Fotografia 
Xavier Miserachs (setembre–octubre), a part de les col·laboracions habituals amb l’IPEP 
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(Garoinada, Es Niu, Flors i Violes, Bus turístic...), l’Àrea de Cultura (Sant Jordi, Festa Major...) 
i la d’Educació (Aula de Lletres) de l’Ajuntament de Palafrugell. 
 
La comunicació de la nostra activitat sempre ha estat una àrea de treball fonamental. En 
aquests moments, caldria plantejar-nos una renovació del web i disposar de més pressupost 
per poder imprimir i distribuir nous fullets tant genèrics com específics. Aquestes mancances 
les estem suplint amb una presència estable i programada, però no invasiva, a les xarxes 
socials.  
 
En 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 i 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 col·laboradores amb qui 
treballem i molt especial a l’equip humà de la Fundació Josep Pla sense el qual res del que 
expliquem en aquesta memòria seria possible. 
 
 
Anna Aguiló i Miquel 
Directora 
 
Palafrugell, gener de 2015 
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2. ÒRGANS DE GOVERN I DE GESTIÓ 
 

EL PATRONAT   
   
President Joan Giraut i Cot Diputació de Girona 
Vicepresident Antoni Baulida i Casadellà Generalitat de Catalunya 
Secretari - tresorer Xavier Rocas i Gutiérrez Ajuntament de Palafrugell 
Vocal Rosa Gil i Vila Fundació “la Caixa” 
Vocal Joan Badia i Homs  
Vocal Xavier Font i Galí Consell Comarcal B. Empordà 
Vocal Albert Gómez i Casas Ajuntament de Palafrugell 
Vocal Frank Keerl i Pla  
Vocal Pau Miserachs i Sala  
Vocal Xavier Pla i Barbero  
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  
 
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 2014.  
 
LA GESTIÓ   
   
Directora Anna Aguiló i Miquel  
 
Cap d’Administració, 
Responsable SICTED i 
Centre de Documentació. 

 
 
Marta Vergés i Vilert 

 

 
Servei Educatiu 

 
Patrícia Molinas i Sais 
 

 

Comunicació Mireia Xarau i Abellán 
 

 

Guiatges Anna Maluquer i Ferrer  
 Patrícia Molinas i Sais  
 Annie Unland  
 Mireia Xarau i Abellán  
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3. BIBLIOTECA I CENTRE DE DOCUMENTACIÓ 
 
3.1 Biblioteca http://cataleg.udg.edu/search~S1*cat/ 
 
Durant l’any 2014, s’han incorporat a la Biblioteca de la Fundació 16 llibres de Josep Pla: 3 
publicats en català, 11 en castellà, 1 en anglès i 1 en holandès. 
 
Català 

1. Pla, Josep. El pagès i els seu món. Barcelona: Edicions 62, La butxaca, 2014 
2. Pla, Josep. Ed. Narcís Garolera. El quadern gris. Barcelona: Edicions 62, La butxaca, 

2013 
3. Pla, Josep. La vida lenta. Notes per a tres diaris (1956, 1957, 1964). Barcelona: Ed. 

Destino, 2014 
 
Castellà  

1. Pla, Josep. El cuaderno gris. Barcelona: Ed. Destino, 1997 
2. Pla, Josep. El cuaderno gris. Barcelona: Ed. Destino, Austral, 2010 
3. Pla, Josep. Las Alimañas. Madrid: ediciones Alfa, 1928? 
4. Pla, Josep. La calle estrecha. Barcelona: Orbis, 1982 
5. Pla, Josep. La vida amarga. Barcelona: Ed. Destino, Austral, 2014 
6. Pla, Josep. La vida lenta. Notas para tres dietarios (1956, 1957 y1964). Barcelona: 

Ed. Destino, Àncora y Delfín, 2014 
7. Pla, Josep. Lo que hemos comido. Barcelona: Ed. Destino, Austral, 2013 
8. Pla, Josep. Nocturno de primavera. Barcelona: Ed. Destino, Austral, 2011 
9. Pla, Josep. Viaje a pie. Madrid: Ediciones 98, 2013 
10. Pla, Josep. Viaje en autobús. Barcelona: Ed. Planeta, 1999 
11. Pla, Josep. Vida de Manolo. Madrid: Ed. Espasa-Calpe, Austral, 1974 

 
Anglès 

1. Pla, Josep. The Gray Notebook. Nova York: New York Review of Books, 2014 
 
Holandès 

1. Pla, Josep. Wat Wij Aten. Leiden: Menken Kasander & Wigman Uitgevers, 2014 
 
Al llarg d’aquest any, també s’han incorporat 18 publicacions sobre l’escriptor, de les quals 1 
és una monografia i 17 són edicions amb referències a Josep Pla. (ANNEX 1) 
 
 
3.2 Centre de Documentació 
 
Durant l’any 2014 hem dut a terme les següents accions en el nostre Centre de 
Documentació: 
 
 - Catalogació de la documentació procedent de la donació de Frank Keerl en 
col·laboració amb la Càtedra Josep Pla. 
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- Incorporació dels següents documents:  

 
.Donació de Frank Keerl: transcripcions dels següents volums de l’Obra Completa de Josep 
Pla: vol. 40 Polèmica. Cròniques parlamentàries (1929-1932), vol. 41 Cròniques 
parlamentàries (1933-1934), vol. 42 Cròniques parlamentàries (1934-1936) i vol. 43 Caps-i-
puntes 
. Adquisició de les digitalitzacions de la correspondència de Josep Pla a Lluís Nicolau d’Olwer 
de l’Arxiu de Montserrat (11 cartes). 
 
. Donació de Xavier Pla: Manuscrit original (148 quartilles) de Josep Pla del llibre Un señor de 
Barcelona, cinc cartes manuscrites originals de Josep Pla a Rafael Puget (dels anys 1941, 
1944 i 1976), dues cartes manuscrites originals i una de fotocopiada de Josep Pla a la 
senyora Maria Mercè Sánchez Gratacós (l'any 1972), un prospecte publicitari d’Ediciones 
Destino anunciant el llibre Un señor de Barcelona. 
 
. Donació de Marita Ferrer: document que certifica que Joan Planas Salabert és l’arrendatari 
de la propietat situada a la cala d’Aigua Xelida (20.01.1950) de Josep Pla i Pere Pla. Certificat 
compulsat per l’Ajuntament de Palafrugell (26.01.1950) i dedicatòria escanejada de Josep Pla 
a Joan Planas (maig 1944) del llibre El pintor Joaquim Mir d’Ed. Destino, 1944.  
 
. Julià Mumbrú. Cedeix a la Fundació 48 fotografies dels anys 30 de la casa del carrer Torres i 
Jonama, propietat de la família Pla. 
 
Cal destacar que des del 20 d’octubre i fins a final d’any, cada dilluns, col·laborem amb la 
Càtedra Josep Pla amb les tasques de classificació i digitalització de documentació de l’arxiu 
familiar de l’escriptor que es conserva al mas Pla. 
 
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: 
Joan Safont. Palau Robert. “Eugeni Xammar, el periodista que ens va explicar el món” 
 
 - Audiovisuals: 
CaixaFòrum Girona, audiovisual Fontana d’Or (Benecé Produccions) 
Programa “Cròniques” per TV Barcelona (Veranda TV) 
 

- Edicions de llibres: 
.Creixell, Clara. Josep Martinell, col. Galeria de Personatges de l’Arxiu Municipal i la Revista 
de Palafrugell (2015) 
.Pla, Josep. El pagés i el seu món. Labutxaca, Grup 62 (2004) 
.Pla, Josep. La vida lenta (Notes per a tres dietaris, 1956, 1957, 1964). Destino (2014) 
.Roig, Núria. Passos 3, Ed. Octaedro 
.Sotelo Vázquez, Adolfo. De Cataluña y España. Relaciones culturales y literarias (1868-
1960), Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona 
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.Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines. Generalitat de Catalunya i Observatori del 
Paisatge 
.Monografia centenari de l’obertura de portes de la Biblioteca de Catalunya (28.05.1914) 
 - Revistes, revistes digitals i webs:  
Descobrir. Núm. 192, març 2014. 
Guia de la Muntanya de Sant Sebastià. (guia on-line). Presentació 27.09.2014. 
El Procés Núm. VI, 2014. 
La Torre Ferrera de Mont-ras. Núm. 14, desembre 2014.  
 

- Edició punts de llibre: 
Punt de llibre Biblioteques Municipals. Diputació de Barcelona  
Punt de llibre Girona, mots i flors. Centre Normalització Lingüística de Girona 
 
 
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. Enguany, n’hem renovat els fulls 
de sala, traduïts a tres idiomes (castellà, francès i anglès), i 
els hem integrat als àmbits corresponents de l’exposició amb 
un dispensador de metacrilat. 

El 90% dels usuaris consideren que l’exposició permanent dóna una bona idea sobre la 
trajectòria de l’escriptor. 
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L’opinió sobre l’audiovisual d’entrada ha estat qualificat per la majoria dels visitants entre molt 
bo i bo. Alguns visitants han deixat suggeriments de millora per aquest vídeo. La majoria 
d’ells creuen que es podria millorar el so i la imatge.  
Comentaris dels visitants a la pregunta, “què heu trobat a faltar durant la vostra visita?” 
 

- Més material audiovisual. 
- Més senyalitzacions pels carrers de Palafrugell per indicar l’arribada a la Fundació. 
- Més objectes relacionats amb la seva vida: mobles, fotografies i manuscrits. 
- Més presència de les traduccions de l’obra de Josep Pla. 
- Més detalls biogràfics explicats al llarg de l’exposició permanent.  
- Millorar les imatges i el so de l’audiovisual d’entrada “Josep Pla, viatger” (1991). 
- La informació sobre el pensament polític al llarg de la vida de l’escriptor és 

incompleta. 
- Més informació sobre les amistats i contactes que va tenir l’autor. 
- Més entrevistes de l’autor on es pugui veure el seu pensament. 
- Més material inèdit. 
- Poder veure el mas Pla (Llofriu). 

 
 
4.2 Exposicions temporals 
 
4.2.1 Exposició “Les ciutats europees de Josep Pla” 
 
 

   

   

 

14.06.13 al 18.05.14 
 

La visió i les experiències de Josep Pla sobre les ciutats europees 
que va conèixer en la seva època nodreixen el contingut de 
l'exposició "Les ciutats europees de Josep Pla", que es va poder  
veure a la Fundació Josep Pla fins al mes de maig del 2014.  
 
Aquesta exposició produïda per la Generalitat de Catalunya amb el 
suport de la Fundació Josep Pla i el patrocini de l'Institut Ramon 
Llull i comissariada per Anna Aguiló i Teresa Lloret va itinerar al 
Palau Robert de Barcelona (2011), després que s’hagués pogut 
veure a l'Espai Catalunya Europa, a Brussel·les (2010). Amb aquesta 
iniciativa, es dóna una visió sintètica i concisa de la divulgació de la 
realitat europea que l'escriptor va dur a terme durant els 20 anys en 
què es va dedicar activament al periodisme. L'exposició s'estructura 
en diversos àmbits, que corresponen a les ciutats europees que 
Josep Pla va conèixer durant els anys en què hi va exercir com a 
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VALORACIÓ EXPOSICIÓ TEMPORAL
"Les ciutats europees de JP "

Molt bo

36%

Bo

45%

Normal

9%

Dolent

5%

Molt dolent

0%

No contesta

5%
Molt bo

Bo

Normal

Dolent

Molt dolent

No contesta

 

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

 
   
 

 

El 81% dels nostres usuaris 
han valorat satisfactòriament 
aquesta exposició. 
 

07.06.14 al 03.05.15 
 

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 12 de setembre al 12 d’octubre aquesta exposició va formar part 
de la VIII Biennal de Fotografia Xavier Miserachs. 

La majoria dels nostres 
usuaris, el 76%, valoren molt 
satisfactòriament l’exposició. 
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4.3 Exposicions itinerants 
 
4.3.1 Exposició “El temps que fuig. Narcís Comadira i Josep Pla” 
 

 

 

  

 
 
5. SERVEI EDUCATIU. Educació, lleure i turisme 
 
El Servei Educatiu de la Fundació Josep Pla, durant el 2014, 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 

La Casa de la Paraula de Sta. Coloma de Farners 
 
Del 18.04.12 al 31.05.12, es du a terme la itinerància d’aquesta 
exposició a La Casa de la Paraula de Sta. Coloma de Farners. 
L’escriptor,Narcís Comadira participà en la inauguració de 
l’exposició que van visitar 90 persones. 
 

Casa de Cultura de Girona 
 
Del 19.09.14 al 28.10.14 es du a terme la itinerància d’aquesta 
exposició a la Casa de Cultura de Girona. Quim Torra, editor i 
director del Centre Cultural El Born va fer la conferència de 
presentació. L’exposició ha estat visitada per unes 3.000 
persones. 
 
L’exposició va anar acompanyada del següent cicle de 
conferències, organitzat per la Càtedra Josep Pla: 
 
01.10 “Madrid”, a càrrec d'Enric Juliana 
08.10 "Josep Pla, un periodista a París", a càrrec de Jordi Canal 
15.10 "Josep Pla, al país de la llibertat", a càrrec d'Enric Vila 
22.10 “Roma”, a càrrec de Xavier Febrés 
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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 2014, el Servei Educatiu ha elaborat noves activitats que 
descrivim a continuació: 
 
Tallers 
 
Paraules amagades. Activitat adreçada als alumnes de primària i vinculada a l’exposició 
temporal de fotografia literària “Notes sobre París. Joan Pujol-Creus - Josep Pla ”. Es tracta 
d’un joc de pistes on la tasca de detectiu es indispensable per descobrir el misteri de les 
“paraules amagades”, les paraules que van desaparèixer durant el primer viatge del 
periodista, Josep Pla, a París.  
 
Viatjar és un art. L’observació és l’eix principal d’aquesta activitat adreçada als alumnes de 
secundària i batxillerat. Amb aquest taller volem apropar als joves al món de la literatura i la 
fotografia com a disciplines artístiques que parteixen de l’observació. La descoberta de la 
ciutat, la pròpia sensibilitat, el bagatge cultural i vital, i el domini de la tècnica produiran l’obra 
d’art. Proposarem als alumnes que il·lustrin fotogràficament alguns textos de Josep Pla sobre 
Palafrugell per tal que s’adonin de les connexions artístiques que conflueixen en la fotografia 
literària.  
 
El quadern gris. Taller adreçat al cicle mitjà i superior de primària. Activitat en la qual 
proposem una visita a l’exposició permanent de la Fundació Josep Pla per conèixer la 
trajectòria vital i literària de l’autor i la seva obra més important, El quadern gris. Què és un 
dietari? Per què serveix escriure el que hem fet, vist, pensat...? Començarem el dietari de 
l’aula per despertar en els alumnes el gust per l’escriptura. 
 
Activitats combinades 
 
Són activitats adreçades als nivells d’educació primària, secundària, batxillerat i adults, en la 
qual es combina una passejada literària i un taller de comprensió lectora. 
 
Josep Pla i la civilització surera. Aquesta activitat consisteix en una passejada literària pel 
centre de Palafrugell resseguint les petjades del que Josep Pla va anomenar la “civilització de 
l’art de fer taps”, un canvi social i econòmic que va configurar una nova manera de viure. A 
través d’un taller de lectura comprensiva, descobrirem l’home que va impulsar aquesta 
transformació, Joan Miquel i Avellí, conegut com Joanet Mario, industrial i mecenes –també 
de Josep Pla- a qui l’escriptor va dedicar un Homenot. 
 
Josep Pla i el paisatge. Activitat en la qual es combina una passejada literària per diferents 
indrets (Palafrugell, Calella, Sant Sebastià, Pals, Tamariu o Llofriu) acompanyada d’un taller 
de lectura comprensiva on l’observació, la descripció i la interiorització del paisatge com a 
pretext literari en serà el fil conductor.  



 - 12 - 

5.1 Oferta d’activitats (2014) 
 
Visites guiades a les exposicions: 
1. Exposició permanent 
2. Exposicions temporals 
 
Ruta Josep Pla: 
1. Ruta Josep Pla, pintem-la! 
2. Ruta Josep Pla a Palafrugell 
3. Ruta Josep Pla a Calella 
4. Ruta Josep Pla a Pals 
5. Ruta Josep Pla a St. Sebastià 
6. Ruta Josep Pla a Tamariu 
7. Ruta Josep Pla a Llofriu 
 
Tallers educatius: 
1. Ens divertim llegint 
2. Llegim i sentim 
3. El país del vent 
4. Pintant amb els adjectius 
5. Perill, pirates a la vista! 
6. –On són els meus papers? 
7. Paraules endins... 
8. El quadern gris 
9. Paraules amagades 
10. 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 
 
Recitals: 
1. Ales o sabates. Verdaguer o Pla 
2. Veus de mar fonda. Joan Vinyoli – Josep Pla 
3. Palafrugell d’arrel 
 
Passejades literàries A peu Pla: 
1. Palafrugell, peix fregit 
2. Aigua de mar 
3. La llibertat 
4. El rerepaís 
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5.2 Activitats guiades concertades realitzades durant l’any 2014 
 
Activitats guiades concertades Núm. grups Núm. persones 
Escoles 47 1.435 
Casals d’estiu 6    95 
Lleure i turisme 10    264 
Total 63  1.794 
 
 
Gràfica mensual d’activitats guiades concertades 
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5.2.1 Adaptacions curriculars a les demandes dels centres educatius (curs 2013-2014) 
 
CEIP Carrilet (Palafrugell) 
Amb aquest centre vam fer un treball d’adaptació de la Ruta Josep Pla a Palafrugell per a 
alumnes de cicle inicial, mitjà i superior, tots ells amb grups heterogenis (de 6 a 12 anys). 
L’adaptació va consistir en la incorporació de noves lectures adaptades al nivell de cada grup. 
 
CEIP Pi Verd i Col·legi Sant Jordi (Palafrugell) 
Amb aquestes escoles vàrem dur a terme la Ruta Josep Pla a Calella amb els alumnes de 
cicle mitjà. L’adaptació va consistir en la incorporació de noves lectures adaptades al nivell de 
cada grup per tal que aquests alumnes valorin el paisatge que ja coneixen a través d’una 
mirada literària. 
 
IES Frederic Martí Carreras (Palafrugell) 
Amb els alumnes de primer i segon de secundària d’aquest institut vàrem dur a terme 
diverses activitats. El taller “Fem la maleta!” (gimcana a partir de l’exposició temporal “Les 
ciutats europees de Josep Pla” ), la visita guiada a l’Exposició Permanent i la Ruta Josep Pla 
a Tamariu. Totes elles amb un treball d’adaptació de les lectures al nivell de cada grup. 
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Aquest centre fa, anualment, un intercanvi amb una ciutat de la regió del Loire, Cholet. 
L’activitat que vàrem dur a terme amb els alumnes francesos de tercer de secundària, va ser 
la Ruta Josep Pla a Palafrugell, adaptant el contingut i les lectures al seu nivell de català, per 
tal de fer-los conèixer Palafrugell i l’escriptor.  
 
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. 
 
Escola Garbí (Esplugues de Llobregat) 
Els alumnes de 3r d’ESO d’aquest centre, que havien llegit El carrer Estret, varen fer la Ruta 
Josep Pla a Palafrugell, aprofundint en els textos que fan referència a la novel·la. L’adaptació 
va consistir en una selecció de textos dialogats que els alumnes van llegir in situ i en veu alta i 
que els van permetre recordar diferents personatges de la seva experiència lectora. 
 
Al llarg del curs hem seguit fent  tasques de col·laboració  amb  docents de diversos centres1 
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 Casals d’Estiu 
 
Destaquem el treball dut a terme amb els següents casals d’estiu, adaptant les nostres 
activitats als temes específics que tractaven i a les necessitats puntuals que ens plantejaven:  
 
-Casal d’estiu Vedruna (Palafrugell): taller infantil (P3 a P5). 
-Casal d’estiu Col·legi Sant Jordi (Palafrugell): taller infantil (P3 a P5) i taller de coneixement 
de l’entorn (1r a 6è primària). 
-Casal d’estiu Ludoteca +1 (Palafrugell): taller sensitiu (P3 a 3r primària). 
 
 
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. Per una banda l’àpat literari, “Pla a Taula”, que s’ha  dut a terme i en col·laboració 
amb el  Born Centre Cultural (Barcelona) dins el seu programa “L’escriptor del mes” coordinat 
per Espais Escrits, xarxa del patrimoni literari català. 

                                                 
1
 Universitat Rovira i Virgili (Tarragona), Escola Sant Gervasi (Mollet del Vallès), IES Baix 

Empordà (Palafrugell), Col·legi Prats de la Carrera (Palafrugell), IES Vallès (Sabadell) i 
Col·legi Alemany (Esplugues de Llobregat). 
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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 2014 (inscripció individual) 
 
Activitats guiades (inscripció individual) Núm. d’activitats Núm. pers. 
   
Exposició permanent 7 19 
    

Josep Pla, cuina i 
paisatge  

Palafrugell 1 

118 
Calella 6 
Pals 3 
Llofriu 2 
Tamariu 2 

    

Ruta Josep Pla  Palafrugell 1 15 

    
Total  

 
22 152 

 
 
Gràfica mensual d’activitats guiades de l’Agenda 2014: Exposició permanent 
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Gràfica mensual d’activitats guiades de l’Agenda 2014: Cuina i paisatge 
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Gràfica total d’activitats guiades de l’Agenda 2014 
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6. COMUNICACIÓ 

 
6.1. Estadístiques del web i xarxes socials 
 
6.1.1 Web www.fundaciojoseppla.cat. Enguany hem afegit una línia sobre la política de 
Cookies a la pàgina d’inici en forma d’enllaç a una plana amb el text legal sobre aquesta  
qüestió per tal de complir la legislació vigent. 
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Aquest gràfic mostra les dades de visites de l’eina Google Analytics. Com cada any, hi ha les 
mateixes irregularitats: un increment notable que es repeteix durant el mes d’abril i a l’estiu. 
 

 

 

Nombre de visites totals: 18.260, d’aquestes el 71,07% només entren una vegada i el 28,93% 
repeteixen. 
 
Durada mitjana de la sessió: 2’43’’ 
 
Procedència de les visites: El 87,13% són visites procedents de l’Estat Espanyol, sobretot de 
les comarques de Barcelona i després, Girona i Madrid. 
 
Dispositiu: El 93,68% visita el web a través de l’ordinador i el 6,32% ho fa a partir del mòbil o 
tauleta. 
 
Trànsit de les visites: 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. 
 
Fonts de referència: La majoria de les visites al web arriben via Google 11.541 (63,20%), 
després hi ha les que arriben directament escrivint l’adreça al navegador 2.369 (12,97%). 
Altres fonts des d’on arriben usuaris són altres pàgines web com la Viquipèdia (428 usuaris) o  
VisitPalafrugell (187 usuaris). Destacar que al mes d’abril hi ha 91 visites a partir del web 
Aragirona que van ser els primers a publicar la notícia de l’esdeveniment “4 dies sense pati”. 
Destacar també que tenim 1.031 visites provinents de les xarxes socials, de les quals 546 són 
de Facebook i 395 de Twitter. 
 
El següent gràfic mostra l’evolució de dades anuals que dóna el servei d’estadístiques del 
proveïdor de hosting FERCA. Es veu un increment moderat de visites i pàgines vistes.  
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S’observa una coincidència entre Google Analytics i FERCA pel que fa al nombre d’usuaris o 
visitants únics del web: al llarg dels anys es manté un nombre estable de visites mensuals al 
voltant de les 2.000.  
 
Pel que fa a les visites totals (que inclouen les visites en què un mateix usuari repeteix) es 
mantenen estables al llarg dels anys, tot i que hi ha un lleu descens el 2014 a Google 
Analytics, que a FERCA és un increment considerable. El mateix passa amb les pàgines que 
els usuaris obren. Probablement, la raó d’aquesta diferència és que FERCA contempla les 
visites brossa (spam, robots d’indexació de pàgines web...) i Google, no.  
 
Finalment, hi ha un notable descens de la mitjana de temps que els usuaris passen al web en 
cada visita. Això s’explica per l’increment de les visites que provenen de les xarxes socials i 
evidencia que cada cop més els usuaris entren al web a una pagina que els dóna la 
informació que buscaven i no hi naveguen tant per veure què hi ha. 
 
 
6.1.2 Estadístiques pàgina facebook/FJosepPla 
 
Basant-nos en una anàlisi de les estadístiques de Facebook i amb informació extreta 
d’internet2 podem concloure que Facebook ha fet un canvi al seu algoritme de tal manera que 

                                                 
2
 Marqueting de redes: 

http://www.marketingenredes.com/comunicacion_online/como-el-contenido-promocional-
organico-en-facebook-sera-
penalizado.html?utm_content=buffer4d860&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&ut
m_campaign=buffer 
 
Gaby Castellanos: 
http://www.gabycastellanos.com/el-nuevo-algoritmo-de-facebook-o-como-desenmascarar-
gurus-expertos-y-agencias-de-social-media/ 
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afavoreix amb molta més visibilitat els missatges no comercials i les publicacions que 
incorporen un link. 
 
L’objectiu de Facebook és incentivar que es publiqui al seu web contingut de qualitat. També 
hem observat que fins ara les publicacions que incorporaven una sola fotografia tenien bons 
resultats i que ara hi ha hagut un canvi a favor de les publicacions que incorporen més d’una 
imatge. És per això que hem modificat el tipus de publicacions que hi fem disminuint els 
missatges més directes del tipus “veniu a fer una Ruta” i hem incrementat les citacions de 
Josep Pla. Alhora hem passat a publicar en tots els casos posts de tipus link i tipus àlbum de 
fotografies. S’observen resultats irregulars, però en general tendeixen a confirmar la hipòtesi. 
 
Seguint la mateixa lògica, també s’observa i hem llegit que Facebook dóna molta més 
visibilitat a les publicacions que tenen interaccions més de tipus “compartir” per sobre de les 
interaccions de tipus “comentari” o “m’agrada”. És a dir, si el contingut és compartit és perquè 
és d’una qualitat tan alta com per què l’usuari la pengi al seu propi mur, així, Facebook 
dedueix que té un interès general i per tant li dóna més visibilitat. És per això que durant l’any 
2015 invertirem l’objectiu d’aconseguir “m’agrada” a aconseguir “comparticions”. 
 
Finalment, apuntar que s’observa més visibilitat quan els àlbums de fotografies presenten 
persones fent activitats: tant quan publiquem imatges de l’activitat del Servei Educatiu com 
quan publiquem imatges de les activitats guiades de l’Agenda. 
 
 
6.1.3 Estadístiques de Twitter i altres xarxes socials 
 
Tenim una visibilitat mitjana de 115 impressions per dia i 1 retweet diari. En total formem part 
de 124 llistes d’usuaris que ens donen visibilitat als seus perfils. 
 
Les estadístiques de Twitter ens donen dades del perfil dels nostres seguidors: 
majoritàriament homes catalans amb interessos sobre actualitat i 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 
 
Google + 
Hi publiquem regularment la informació que anem generant, cosa que ens dóna un increment 
de visibilitat als resultats de cerca del cercador Google.  
 
Karmakracy 
Utilitzat com a escurçador de links a les xarxes socials i sobretot a twitter, ens serveix per 
conèixer estadístiques de l’enllaç. 
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Pinterest:  
Seguidors: 125 
Pins: 105 
Repins: 28 
M’agrada: 21 
 
 
6.1.4. Estadístiques de Youtube i Vimeo 
 
A la xarxa social de vídeos Youtube tenim 28 vídeos publicats, 22 subscriptors i 1.821 
visualitzacions totals en tots els vídeos, de les quals 637 corresponen al darrer any (amb un 
increment del 20% respecte a l’any anterior). Les 5 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 el 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 
 

Data 
 

Contingut 
 

Quantitat 
 

% 
d’obertura 

 
 

 

Butlletí usuaris general 

14.01.14 Presentació Viaje a pie 1531 30.8% 

22.01.14 
Invitació Viaje a pie. Enviada només al segment VIPS Palafrugell, 
regidors, socis i patrons. 170 47.9% 

29.01.14 “El temps que fuig Santa Coloma” i “Pla a taula a el BornCC”  1528 A/B 

04.02.14 
Invitació “El temps que fuig”. Enviat només al segment VIPS 
Palafrugell, regidors, socis i patrons. 176 49.7% 

09.02.14 “Pla a Taula a El Born CC” 1525 A/B 

24.02.14 “Pla a Taula a El Born CC” 1504 A/B 

06.03.14 “Josep Pla, cuina i paisatge a Tamariu” 1534 A/B 

02.04.14 Sant Jordi a Palafrugell 1546 A/B 

25.04.14 Flors i violes 1553 A/B 
09.05.14 
 

Exposició temporal “Notes sobre París” i dues activitats planianes 
sobre Fages de Climent i Eugeni Xammar 1546 30.6% 

28.05.14 
 

Inauguració de “Notes sobre París”, presentació El pagès i el seu 
món i “Josep Pla, cuina i paisatge a Llofriu”  1546 30.6% 
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13.06.14 
 

Presentació “El pagès i el seu món” i “Josep Pla, cuina i paisatge a 
Llofriu” 1546 33.4% 

03.07.14 Activitats guiades de juliol 1549 27.7% 
04.07.14 
 

Acte a la bib. de Palafrugell: L’escriptor de capçalera. Enviat només 
als alumnes  de l’Aula de Lletres 21 50% 

01.08.14 Activitats guiades d’agost 1549 27.1% 

18.08.14 Recordatori activitats d’agost darreres activitats guiades 1555 25.1% 

26.08.14 Posposem Ruta a Pals 1554 26.6% 

02.09.14 
 

“Josep Pla, cuina i paisatge a Llofriu”, Biennal de Fotografia Xavier 
Miserachs “Notes sobre París. Joan Pujol-Creus – Josep Pla”, Aula 
de Lletres curs 14-15 i “Josep Pla, cuina i paisatge a Tamariu” 1547 27.8% 

02.09.14 Aula de Lletres enviat als alumnes de l’Aula de Lletres 23 73.9% 

09.09.14 
 

Aula de Lletres, Biennal de Fotografia Xavier Miserachs “Notes 
sobre París”, “Josep Pla, cuina i paisatge a Tamariu” i “Les ciutats 
europees de Josep Pla” a la Casa de Cultura de Girona 1543 25.7% 

09.09.14 LÈCXIT (Fundació Pallach) enviat als alumnes de l’Aula de Lletres 23 60.9% 

17.09.14 
 

Biennal Xavier Miserachs “Notes sobre París”, “Les ciutats europees 
de Josep Pla” a Girona i “Josep Pla, cuina i paisatge a Palafrugell” 
(Jornades Europees de Patrimoni) 1544 30% 

30.09.14 
 

“Les ciutats europees de Josep Pla” a Girona i “Josep Pla, cuina i 
paisatge a Calella” 1551 27.2% 

23.10.14 
 

“Josep Pla, cuina i paisatge a Pals” i Taller de poesia de l’Aula de 
Lletres 1560 24.5% 

25.11.14 
 “Josep Pla, cuina i paisatge a Llofriu” i presentació de “La vida lenta” 1561 28.9% 
10.12.14 
 

Invitació “La vida lenta” enviat als VIPS Palafrugell, socis, regidors i 
patrons 265 39.9% 

13.12.14 Bon any! Pessebre i racó infantil a la Fundació 1560 32.2% 
 

Escoles Barcelona, Lleida i Tarragona (Word + Outlook) 

09.09.14 Servei Educatiu 1500  --------- 
 

Escoles de Girona i escoles personalitzades 

09.09.14 Servei Educatiu 447 59.8% 

11.12.14 Invitació “La vida lenta”  432 35.7% 
 

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

14.01.14 Aula de lletres de Palafrugell i presentació “Viaje a pie” 55 24.5% 

02.09.14 Aula de Lletres 14-15 55 13.2% 
 

Premsa 

14.01.14 Aula de lletres de Palafrugell i presentació “Viaje a pie” 410 28.4% 
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31.01.14 El temps que fuig Santa Coloma i Pla a taula a el BornCC 409 25.8% 

11.02.14 Pla a taula a el BornCC. Segment Agendes 118 64.4% 

06.02.14 Invitació “El temps que fuig” 407 27.9% 

06.03.14 Josep Pla, cuina i paisatge Tamariu 407 A/B 

01.04.14 Agenda Sant Jordi i maig 402 23.7% 

29.04.14 Flors i violes 402 27.8% 
09.05.14 
 

Exposició temporal “Notes sobre París” i 2 activitats planianes sobre 
Fages de climent i Eugeni Xammar 401 21.5% 

28.05.14 
 

Inauguració de Notes sobre París + presentació “El pagès i el seu 
món” + Josep Pla, cuina i paisatge a Llofriu 406 24.4% 

13.06.14 
 

presentació “El pagès i el seu món” + Josep Pla, cuina i paisatge a 
Llofriu 407 24.4% 

03.07.14 Activitats guiades Juliol 406 22.4% 

01.08.14 Activitats guiades Agost 408 21.8% 

02.09.14 
 

Josep Pla, cuina i paisatge a Llofriu, Biennal Xavier Miserachs(Notes 
sobre París), Aula de Lletres 14-15 i Josep Pla, cuina i paisatge a 
Tamariu 406 26.8% 

09.09.14 
 

Aula de Lletres, Biennal Xavier Miserachs(Notes sobre París), Josep 
Pla, cuina i paisatge a Tamariu i Les ciutats europees de Josep Pla a 
Girona 404 24.6% 

17.09.14 
 

Biennal Xavier Miserachs(Notes sobre París), Les ciutats europees 
de Josep Pla a Girona i Josep Pla, cuina i paisatge a Palafrugell 
(Jornades Europees de patrimoni) 405 25.6% 

30.09.14 
 

Les ciutats europees de Josep Pla a Girona i Josep Pla, cuina i 
paisatge a Calella 404 23% 

23.10.14 
 Josep Pla, cuina i paisatge a Pals i Taller de poesia Aula de Lletres 404 23% 
25.11.14 
 Josep Pla, cuina i paisatge a Llofriu i presentació de “La vida lenta” 404 24.7% 

11.12.14 Invitació “La vida lenta” VIPS Palafrugell, socis, regidors i patrons 403 23.3% 

13.12.14 Bon any! Pessebre i racó infantil a la Fundació 402 23.01% 
 
Enguany és el primer any que tenim dades estadístiques d’obertura de correus. 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%). En canvi l’enviament que fem a premsa es situa una mica per 
sota de la mitjana. En aquest sentit, és molt destacable el 59,8% d’obertura que es va obtenir 
en l’enviament a primers de setembre d’informació sobre l’oferta del Servei Educatiu a les 
escoles de Girona i altres adreces electròniques personalitzades de professors de la comarca 
i escoles que ja són clients. 
 
 
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. El mes de juny, enviem fullets genèrics i el flyer de 
l’exposició temporal a les oficines de turisme de les comarques gironines, als hotels de 
Palafrugell, Pals, Palamós, Begur, Torrent, Platja d’Aro, Sant Feliu, s’Agaró i Sant Antoni de 
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Calonge, als Centres Culturals de Girona i socis d’Espais Escrits. 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 (a partir del 15 de juny a 
l’aparcament del Casal i a partir de l’11 de setembre a l’entrada de Calella) i els Mupis (3 al 
llarg de l’any a la plaça Pou d’en Bonet i a la cruïlla de Les Palmeres) per comunicar 
l’exposició temporal d’enguany, “Notes sobre París. Joan Pujol-Creus – Josep Pla”. 
 
Hem dissenyat i distribuït al centre de Palafrugell una mitjana de 35 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 obertura del racó infantil). 
 
Pel que fa als fullets, hem dissenyat i distribuït els corresponents al calendari d’activitats 
d’estiu (agenda de la temporada amb l’horari i les dades de contacte). Hem reimprès els 
fullets genèrics (postal de la Ruta Josep Pla, A peu Pla i díptic informatiu sobre la Fundació 
Josep Pla) i els hem distribuït de la següent manera: 
. Repartiment als hotels de cares a la primavera, estiu i tardor 
. 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. 
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 
 

Premsa sobre la Fundació Josep Pla 16 
Blocs sobre la Fundació Josep Pla  4 
Revistes sobre la Fundació Josep Pla 11 
Ràdiohttp://www.catradio.cat/audio/831505/Dietaris-
inedits-de-Josep-Pla 

1 

  
Premsa sobre Josep Pla 137 
Blocs sobre Josep Pla 10 
Revistes sobre Josep Pla 38 
  
Total 219 

 
 
 
 
 



 - 24 - 

Els articles als mitjans de comunicació han tractat majoritàriament les següents qüestions: 
 

• Publicació de Viaje a Pie.  Ediciones 98 
• “El temps que fuig” a la Casa de la Paraula de Santa Coloma de Farners 
• El quadern gris traduït a l’anglès: The Gray Notebook 
• Llibre de Baltasar Porcel Josep Pla investiga un crim al Delta de l’Ebre 
• “4 dies sense pati” i la falta d’ortografia: 

 http://fundaciojoseppla.cat/content/view/523/44 
• Activitat sobre Joan Estelrich 
• Activitat Any Eugeni Xammar 
• “Notes sobre París. Joan Pujol-Creus – Josep Pla” exposició temporal de la Fundació 

Josep Pla 
• Publicació de La vida lenta http://fundaciojoseppla.cat/content/view/556/44 
• Espías de Franco de Josep Guixà 
• “Les ciutats europees de Josep Pla” a la Casa de Cultura de Girona 

 
 
6.5. 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. 

 
 
7. USUARIS (ANNEX 2) 
 
7.1 Visites individuals 
 
Al llarg del 2014, hem rebut 913 persones en visites individuals a les exposicions de la 
Fundació. 
 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. Total 
38 29 47 62 34 61 73 210 155 107 16 81 913 

 
Les visites de particulars, tal com es pot apreciar a la gràfica, es concentren durant el mes 
d’agost a diferència dels altres anys en què es produïen els mesos de juliol i agost. Pensem 



 - 25 - 

que això és degut a les pèssimes condicions meteorològiques del mes de juliol. Enguany cal 
destacar, l’augment de visitants atesos durant el mes de setembre que ve donat per la 
participació de la Fundació a la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs. 
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Les dades detallades a continuació són extretes del 40% de les visites individuals rebudes al 
llarg del 2014. 
  

   

 

 

 

  

En el resultat hi veiem que la 
majoria d’usuaris han conegut 
la Fundació per altres mitjans, 
per la lectura de l’autor, per 
casualitat, per diversos 
fulletons turístics, per l’oficina 
de turisme i per l’hotel. 
Destacar, també que molts 
dels visitants han vingut 
recomanats per un amic. 
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La majoria dels nostres 
usuaris un 45% tenen 
professions diverses.  
 
Destaquem el 32% de 
jubilats i docents. 
 
Malauradament, hem de 
destacar que només el 4% 
dels visitants, són 
estudiants que ens visiten 
de manera particular. 
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Un 78/% dels visitants de l’entitat procedeixen de Catalunya dels quals distribuïts per 
províncies són: un 60% procedent de la província de Barcelona, un 10% de la província de 
Girona, i el 8% restant de les províncies de Lleida i de Tarragona. 
 
L’altre percentatge a tenir en compte és l’ 11% dels visitants que vénen d’Espanya, 
concretament, el 6% de la Comunitat Autònoma de Madrid. Els 5% restant procedeixen de la 
Comunitat Autònoma d’Aragó, País Valencià, Andalusia, Navarra, Galícia, Aragó i País Basc. 
 
Enguany, podem observar que hi ha hagut un 10% de visitants estrangers, procedents de 
França, Holanda, Anglaterra, Estats Units i Alemanya. Molts d’ells ens han explicat que han 
conegut Josep Pla gràcies a les traduccions de la seva obra a l’alemany, al francès (Le cahier 
gris) i a l’anglès (The Gray Notebook) que s’han publicat durant els darrers anys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 76% dels visitants 
de la  Fundació són 
de més de 40 anys.  
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7.2 Consultes i informació (presencials, per telèfon i correu electrònic) 
 
Durant el 2014, hem atès un total de 532 consultes i peticions d’informació sobre temes 
diversos. 

Informació i consultes

Consultes 

Biblioteca i Centre 

Documentació "in 

situ"

9%

Trucades 

telefòniques 

informació

17%

Correu electrònic 

informació

4%

Correu electrònic 

consultes Centre 

Documentació

24%

Informació "in situ"

35%

Informació a través 

del Facebook i 

Twitter

11%

Informació "in situ"

Consultes Biblioteca i Centre
Documentació "in situ"

Trucades telefòniques
informació

Correu electrònic informació

Correu electrònic consultes
Centre Documentació

Informació a través del
Facebook i Twitter

 

 
 
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, 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 
-  Pintura de les sales de l’exposició temporal. 
- Adquisició de noves prestatgeries per facilitar i millorar l'accés a la documentació de la 
Biblioteca.  
- Fullets en idiomes: traducció del díptic genèric de la Fundació Josep Pla i de la postal de la 
Ruta Josep Pla a l’espanyol, l’anglès i el francés. 
- Traducció i instal·lació en dispensadors de metacrilat dels nous fulls de sala per a l’exposició 
permanent en espanyol, anglès i francès. 
- Reparació d’una part del paviment de la sala d’actes a càrrec de l’Àrea de Serveis de 
l’Ajuntament de Palafrugell. 
 
Infraestructura i espai intern de treball 
- Instal·lació de prestatgeries i ampliació de l’espai del Centre de Documentació. 
- Neteja i conservació de la teulada. 
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- Pintura de la paret de la façana posterior de les dues cases que ocupa la Fundació Josep 
Pla a càrrec de l’Ajuntament de Palafrugell. 
- Reparació de l’enrajolat i la claraboia de la terrassa de la casa núm. 51 (carrer Nou, 
Palafrugell) a càrrec de l’Àrea de Serveis de l’Ajuntament de Palafrugell. 
 
El Consell Comarcal del Baix Empordà ha volgut 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, i amb la 
intenció que sigui rotatiu, ens van proposar acollir-lo a la Fundació. L’acte tingué lloc el 9 
d’abril i va finalitzar una visita guiada a l’exposició permanent per a tots els assistents. 
 
El 14 d’octubre vam passar l’avalució anual, per novè any consecutiu hem obtingut la 
qualificació d’excel·lència, aquesta vegada amb una mitjana d’avalució de 4’12 punts sobre 5, 
complint al 100% els 137 punts avaluats dels 5 apartats del Manual de Bones Pràctiques. 
 
 
9. CRONOLOGIA D’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: 
 
- Mapa Literari Català (MLC) d’Espais Escrits (EE). www.mapaliterari.cat. Implementació de 
textos de Josep Pla ubicats en la geografia universal. 
 
- El mes de juny va tenir lloc la presentació, a la Institució de les Lletres Catalanes, de 
l’aplicació (App) de rutes literàries per a telèfons mòbils IOS i Android  (projecte amb 
aportació  euroreginal Pirineus-Mediterrània).  
 
- Catàleg de Rutes Literàries. Les rutes literàries de la Fundació Josep Pla formen part del 
catàleg de rutes literàries d’EE que es promocionen online des del web www.espaisescrits.cat 
i també en un fullet editat en paper. 
 
- 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 10 dinamitzacions de clubs de lectura que subvenciona el 
Servei de Biblioteques, tres de les quals han estat sobre El carrer Estret. 
 

20 de novembre: Anna Aguiló condueix la sessió del Club de Lectura sobre El carrer 
Estret de Josep Pla de la Biblioteca Roca Umbert de Granollers. Hi assisteixen 30 
persones. 
 
21 de novembre: Anna Aguiló condueix la sessió del Club de Lectura sobre El carrer 
Estret de Josep Pla de la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa. Hi assisteixen 20 
persones. 
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10 de desembre: Anna Aguiló condueix la sessió del Club de Lectura sobre El carrer 
Estret de Josep Pla de la Biblioteca Salse i Camarassa d’Hostalric.. Hi assisteixen 20 
persones. 

 
- 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 
 

  
  

 

 

 

Febrer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Col·laborem amb la campanya gastronòmica La Garoinada, oferint 
entrades gratuïtes a la Fundació fins al 30 de setembre. Ens visiten 
16 persones procedents d’aquesta campanya. 

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

Dia 24. Presentació del llibre Viaje a pie (Ediciones 98) de Josep 
Pla, a càrrec de Xavier Pla (patró de la Fundació i Dtor. Càtedra 
Josep Pla) i Jesús Blázquez (editor). Hi assisteixen 15 persones 

Dia 27. Pla a taula al 300 del Born. Sopar literari amb tertúlia 
gastronòmica conduït per Anna Maluquer. Hi assisteixen 20 persones. 
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Març 
 

 

 

 

Abril 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 són 
aquestes: 
-Dia 11. Presentació del llegat de Josep Martí Clarà “Bepes” que 
la seva família va cedir a l'Arxiu Municipal de Palafrugell. En l'acte 
van intervenir, la investigadora Núria Anglada amb una descripció 
del fons i el professor Xavier Xargay amb la conferència "El 
setmanari ARA i els inicis periodistics de Josep Martí Clarà". Va 
cloure l'acte Maite Martí amb una lectura de textos. Assisteixen a 
l’acte aproximadament 56 persones. 
-Dia 20. Josep Pla, cuina i paisatge a Calella. Ruta Josep Pla a 
Calella de Palafrugell i dinar al restaurant de l'Hotel Sant Roc de 
Calella. Assisteixen a l’activitat 21 persones. 
-Dia 23. Teatre Municipal de Palafrugell: 11a Lectura continuada 
del llibre de Josep Pla Notes sobre París (1920-1921). La cloenda 
anà a càrrec del col·lectiu francòfon resident a Palafrugell 
-Dia 25. IES Frederic Martí Carreras: lliurament de premis del 39è 
Concurs Literari Josep Pla i Francesc Alsius amb la intervenció 
de Gregorio Luri, professor de filosofia amb la conferència "Apendre 
a llegir... és la feina d'una vida". 

L’Aula de Lletres de Palafrugell 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 08.03 al 05.04. Taller de creació literària: escriure i narrar, a 
càrrec de Gerard Prohias (gestor cultural i escriptor). Assitència: 16 
persones. 

Dia 30. Explicant la nostra experiència amb el pla de qualitat 
SICTED als estudiants del curs "Processos de gestió de 
qualitat a l'hostaleria i turisme" dins el Certificat de 
Professionalització en Promoció turística local i informació al 
visitant. Assistència: 11 persones. 

Dia 9. La Fundació va acollir l’acte de lliurament de distintius de 
Qualitat Turística SICTED gestionat pel Consell Comarcal del Baix 
Empordà, el qual també vam rebre. Oferirem a tots els assistents 
una visita guiada a l'exposició permanent. 
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Maig 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Juny 
 

 

 
 
Juliol 
 

 
 
 
 
 
 
 

Participació en la Festa Major de Palafrugell:  
 
-Dia 17. Mostra de petit format “Josep Pla al Tabarín. Retrografia 
de Ricard Martínez i text de Josep Pla” 
-Dia 17. Concurs de Narrativa Festa Major de Palafrugell 2014, 
col·laborem amb la comunicació i dins el jurat. 
 

Flors i Violes  
 
4 dies sense pati és un càstig per haver fet faltes d’ortografia a 
l’hora de voler citar un pensament d’autoritat literària. Intentant 
redimir la falta, l’Enric ens explicarà una història, un recull 
d’excuses que, si bé no l’eximiran de la culpa per l’error comès -és 
garrafal-, sí que ens permetrà veure la realitat d’una altra manera, 
tot evitant que el mal d’ulls s’apoderi de nosaltres per sempre més. 
-Dia 3. Josep Pla, cuina i paisatge a Palafrugell: Ruta Josep Pla 
pels patis de Flors i violes i dinar al restaurant La Casona. Hi 
assisteixen 15 persones.  
-Dia 3. Xerrada-col·loqui 4 dies sense pati a càrrec d'Enric 
Farrés. L’artista compartirà les raons de la seva intervenció al pati 
de la Fundació, feta a partir del grafit literari pintat a l’aparcament 
del Casal. 
-Dia 4. Roda de pianos a càrrec de l'Escola de Música de 
Palafrugell 
-Dia 4. Roda de combos a càrrec de l'Escola de Música de 
Palafrugell 
 
Durant aquests quatre dies ens visiten 932 persones. 
 

Dia 20. Presentació de llibre El pagès i el seu món de Josep Pla, 
amb pròleg de Jordi Canal. A càrrec de Jordi Canal i Xavier Pla 
(dtor. de la Càtedra Josep Pla). Assisteixen a l’acte, 10 persones. 
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Setembre 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Octubre 
 

 

 

 
 
Novembre 
 

     

Dies 26, 27 i 28. Ens adherim a les Jornades Europees del 
Patrimoni oferint jornada de portes obertes a la Fundació durant els 
tres dies, així com, l’activitat Josep Pla, cuina i paisatge a 
Palafrugell. 

Dia 10. Participació a la III Jornada Tècnica d’Espais Escrits: La 
didàctica de la literatura. Els serveis educatius en els centres 
de patrimoni literari, que tingué lloc a l’institut d’Estudis Catalans 
(Barcelona). Assitència de 30 persones. 
 

Aula de Lletres de Palafrugell  
 
Del 18.10 al 29.11. Taller d’escriptura literària, a càrrec de 
Mariona Masferrer (psicòloga i escriptora). Assistència: 11 persones. 

La Fundació Josep Pla s’adhereix a l’homenatge a Joan Miquel i Avellí 
(1875 – 1934), industrial surer i mecenes, que s’està preparant a 
Palafrugell a iniciativa de l’Associació Cultural El Pou d’en Bonet 
(Revista de Palafrugell) i familiars.  

La relació de Josep Pla amb Joan Miquel va ser molt intensa, sobretot 
en els inicis de la carrera professional de l’escriptor. Més tard, Pla li 
dedicà un homenot que va ser publicat en el seu volum XVI de l’OC, 
Homenots. Segona sèrie (1970), titulat El senyor Joan Miquel i la 
industrialització del suro (1875 – 1934).  

Del 17.10 fins 02.11 Col·laborem amb la XVII Campanya 
gastronòmica Es Niu que organitza l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell, oferint entrades gratuïtes a la Fundació 
fins al 31.01.2015. 

Col·laboració en la primera edició del Trofeu Pili Fernandez que tingué 
lloc al Pavelló de Patinatge de Palafrugell els dies 13 i 14. Entrega de 
lots de llibres de Josep Pla per regalar als participants. 
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Desembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Dia 20. Dinamització de la lectura d’El carrer Estret de Josep 
Pla, a càrrec d’Anna Aguiló. Club de Lectura de la Biblioteca 
Roca Umbert (Granollers). Hi assiteixen 30 persones. 
 

Dia 21. Dinamització de la lectura d’El carrer Estret de Josep Pla 
a càrrec d’Anna Aguiló. Club de Lectura de la Biblioteca Marcel·lí 
Domingo (Tortosa). Hi assiteixen 20 persones. 
 

Dia 27. IV Fòrum de Patrimoni Literari “Llegir i després, si de 
cas, escriure” (Castelló d’Empúries).  Participació a la taula 
rodona “Els itineraris literaris: llegir mentre camines”. Hi 
assisteixen 25 persones. 
 

Dia 9. Participació des de la fila 0 en la X Jornada de 
Patrimoni Cultural organitzada per La Pedrera (Barcelona) 
que aquest any tracta el tema “Xarxes de cooperació de 
museus i patrimoni”. 

Dia 10. Dinamització de la lectura d’El carrer Estret de  Josep Pla. 
Club de Lectura de la Biblioteca Salse i Camarassa d’Hostalric. Hi 
assisteixen 20 persones. 

Aula de Lletres de Palafrugell 
 
Del 13.12.14 al 30.01.15. Taller de poesia: de la tècnica a 
l’emoció poètica, a càrrec de Lluís Freixas (periodista, escriptor i 
gestor cultural). Assistència: 9 persones. 
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Dia 14. Presentació de La vida lenta. Notes per a tres dietaris 
(1956, 1957, 1964) de Josep Pla, a càrrec de Xavier Pla (dtor. de 
la Càtedra Josep Pla) i Emili Rosales (Dtor. Editorial Grup 62 i 
Destino). Assisteixen a l’acte 40 persones. 

El Pessebre de la Fundació Josep Pla. Aquest any la Fundació 
ha participat en el Concurs de Pessebres de Palafrugell en la 
categoria de Pessebres Monumentals Populars, obtenint el segon 
premi d’aquesta categoria. 
 
Del 13 de desembre al 4 de gener, s’ha pogut veure el pessebre 
que ens ha fet Lauro Aguiló Aliu, pessebrista guardonat en les 
darrers tres edicions del Concurs amb el 1r premi. 
 

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. 
 

Obertura del Racó Infantil. Coincidint amb les festes de Nadal, 
hem obert un racó infantil a l’espai d’entrada de la Fundació per 
tal d’oferir a les famílies que ens visiten amb mainada diversos 
jocs de paraules relacionats amb els continguts de les exposicions 
que visiten els adults. Durant el període de Nadal els jocs han 
estat relacionats amb el pessebre de la Fundació. 
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10. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2014 
 
 
DESPESES   182.358,34 
        
    
Treballs realitzats per altres empreses   4.180,55 
    
    
Despeses de personal     125.331,69 
    
    
Altres despeses d'explotació   40.580,76 
Serveis exteriors  40.476,76  

Reparacions i conservació 5.239,38   
Serveis professionals ind. (gestoria, auditoria) 5.582,00   
Transports 146,74   
Primes d'assegurances 2.884,52   
Serveis bancaris 393,75   
Publicitat i organització d'activiats guiades 7.112,48   
Subministraments elèctrics 7.643,10   
Servei de guiatges 634,58   
Altres serveis exteriors 10.840,21   
Tributs 

 

50,00 
 

Pèrdues quotes socis  54,00  
    
    
Despeses financeres     0,38 
    
Despeses excepcionals   24,50 
    
Despeses procedent de l'immobilitzat   0,00 
    
Dotacions amortitzacions     12.240,46 
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INGRESSOS   189.353,17 
        
    
    
Ingressos vendes i prestacions serveis   24.602,39 
Ingressos visites i vendes  16.526,59  
Entrades exposicions 1.237,50   
Visites guiades grups 11.530,80   
Vendes 3.758,29   
Ingressos serveis diversos  6.083,80  
Quotes socis  1.992,00  
    
    
Subvencions de capital trasp. rtats.     5.391,68 
    
    
Subvenció a l'explotació i altres ingr.   158.400,00 
Subvencions oficials  133.400,00  
Ajuntament de Palafrugell 65.900,00   
Consell Comarcal Baix Empordà 500,00   
Diputació de Girona 45.000,00   
Generalitat de Catalunya ILC 22.000,00   
Donacions i altres ingressos  25.000,00  
"la Caixa" 25.000,00   
    
    
Ingressos financers     1,83 
    
    
Ingressos excepcionals     957,27 
    

    

    

    

Resultat de l'exercici   6.994,83 
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ANNEX 1 
 
Bibliografia sobre Josep Pla incorporada el 2014 a la Biblioteca de la Fundació Josep 
Pla. 
 
Monografies 
 

1. Pujol-Creus, Joan. Notes sobre París. Joan Pujol-Creus – Josep Pla. Palafrugell: 
Fundació Josep Pla, 2014 

 
Biliografia amb referències a Josep Pla 
 

1. AA. DD. Llofriu. Quaderns de Palafrugell, 22. Palafrugell: Ajuntament, 2013 
2. Barenys, Natàlia i Portell, Susanna.  Epistolari Sebastià Gasch - Josep Francesc 

Ràfols. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002. 
3. Bensoussan, Matilde. Escrivants de Catalogne. París: Éditions Denoël, 1973 
4. Bruguera, Rafael. Les Drassanes Sala de l’Escala. Sis generacions de mestres 

d’aixa. L’Escala: Centre de Documentació i Recerca Història de l’Escala, 2014 
5. Ferré, Mercè. I un dia vas ser el principi... Records d’excavació i restauració. Girona: 

Impremta Pagès i Mercè Ferré, 2014 
6. Guixà, Josep.  Espías de Franco. Josep Pla y Francesc Cambó. Madrid: Fórcola 

Ediciones, 2014 
7. Iribarren, Teresa. Literatura catalana i cinema mut. Barcelona: Publicacions de 

l’Abadia de Montserrat, 2012 
8. Jordi-Aragó, Narcís. L’Empordà d’anar i tornar. Palafrugell: Ed. Baix Empordà, 1991 
9. Larios, Jordi. La cara fosca de la cultura catalana. La col·laboració amb el feixisme i 

la dictadura Franquista. Palma: Lleonard Muntaner Editor, 2013 
10. Llanas, Manuel. Gaziel i Josep M. Cruzet (i l’Editorial Selecta) correspondència 

(1951-1964). Barcelona: Abadia de Montserrat, 2013 
11. Marín, M. Isabel. Josep Duñach. L’escultor i el seu temps. Barcelona: Infiesta Editors, 

2014 
12. Porcel, Baltasar. Josep Pla investiga un crim al Delta de l’Ebre. Barcelona: Edicions 

62, 2014 
13. Prohias, Gerard. Tano Pissano. La lírica de les coses petites. Palafrugell: 

Publicacions de la Revista de Palafrugell, 2014 
14. Rosselló, Pere. Aproximacions i semblances. Dotze escriptors catalans del s. XX. 

Palma: Diari de les Balears, 2005  
15. Seguranyes, Mariona. Francesc Vayreda. De l’impressionisme al noucentisme a 

Catalunya. Olot: Museu de la Garrotxa i Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, 2013 
16. Sotelo, Adolfo. De Cataluña y España. Relaciones culturales y literarias (1868-1960). 

Barcelona: Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona, 2014. 
17. Turró, Joaquim. La garoinada. La cuina de Palafrugell. Palafrugell: Ed. Baix Empordà, 

2001 
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ANNEX 2  
 
Informe visites Fundació Josep Pla 2014 
 
   

Activitats pròpies 
 

Activitats  Usuaris  
  

      Visites 913 
Núm. activitats guiades concertades 63   
Núm. pers. activitats guiades concertades 1.794   

Núm. total de guiatges d'agenda 22 
Núm. total de persones d'activitats guiades d'agend a 152 

Consultes (presencials i online) 50 
Informació (presencials i online) 183 
Presentacions i inauguracions 8 395 
Total 

 
85 3.487 

   
       



 
 
 
 
 
 
 

 Activitats en col·laboració Gen. Febrer Març Abril  Maig Juny  Jul.  Agost  Set. Oct. Nov.  Des. Usuaris  

08.02 - Expo. El temps que fuig (Sta. Coloma de Farners)  60 60 
Març - Aula de Lletres (Palafrugell) 16 16 
03.03 - Classe comunicació cultural. Anna Aguiló (UdG- Girona) 28 28 
22.03 - Veu de mar fonda. Bib.Can Milans (Caldes 
d'Estrac)  12 12 
27.03 - Pla a taula. CC El Born (Barcelona) 20 20 
25.04 - Veu de mar fonda. IES Vil·la Romana (La Garriga)  200 200 
01-04.05 - Participació a Flors i violes (Palafrugell) 932 932 
31.05 - Litterarum. Anna Maluquer (Móra d'Ebre)  50 50 
Juliol-agost - Josep Pla al Tabarín (Tatre Municipal de Palafrugell) 3.000 3.000 
19.09-29.10 - Expo. Les ciutats europees - Casa Cultura Girona 3.000 3.000 
01.10 - Conferència Enric Juliana - Casa Cultura Girona 140 140 
08.10 - Conferència Enric Canal - Casa Cultura Girona 75 75 
15.10 - Conferència Enric Vila - Casa Cultura Girona 50 50 
18.10 - Aula de Lletres (Palafrugell) 11 11 
22.10 - Conferència Xavier Febrés - Casa Cultura Girona 75 75 
10.11 - Jornada tècnica d'Espais Escrits (Barcelona) 30 30 
20.11 - Club de lectura. Anna Aguiló - Bib. Roca Umbert (Granollers) 30 30 
21.11 - Club de lectura. Anna Aguiló - Bib. Marcel·lí Domingo (Tortosa) 20 20 
27.11 - IV Fòrum Patrimoni Literari. Anna Aguiló (Castelló d'Empúries) 25 25 
10.12 - Club de lectura. Anna Aguiló - Bib. d'Hostalric 20 20 
Total  

            
7.794 

TOTAL USUARIS 
            

11.281 
 


