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1. PRESENTACIÓ
La Fundació Josep Pla, un any més, ha complert els objectius assenyalats en els seus estatuts
de “promoure la lectura i els estudis de l’obra de l’escriptor” de Palafrugell. Abans de res, vull
agrair la bona feina i la màxima implicació de l’equip de treball de la Fundació i dels
col·laboradors externs, persones i entitats, que, malgrat les limitacions del pressupost, fan
possible any rere any, dur a terme una bona programació d’activitats i mantenir i renovar les
eines de difusió i estudi de l’obra de Josep Pla, amb il·lusió, compromís i respecte.
Els projectes més destacats de l’any han estat, d’una banda, la producció de l’exposició de
fotografia històrica “Professors de Solitud, J. Esquirol, fotògraf – J. Pla, escriptor” i de
l’altra, la renovació i actualització del web corporatiu www.fundaciojoseppla.cat.
L’exposició temporal d’enguany, ha estat la nostra participació a la X Biennal de Fotografia
Xavier Miserachs, fet que ha suposat, com cada any que hi hem participat, un increment
important de visites d’un tipus de públic de característiques diferents a l’habitual, els interessos
del qual no els haurien portat a visitar la Fundació i conèixer més a fons l’escriptor i les nostres
activitats. Pel que fa a exposicions, hem tingut la grata oportunitat d’itinerar l’exposició temporal
de fa dos anys, “Josep Pla i la civilització surera” a les quadres del mas Cals de Fitor,
gràcies a la col·laboració de Joan Botey, propietari i gestor de suredes de les Gavarres.
La renovació del web ha suposat una reestructuració de la informació i la construcció d’un
portal amb una gran quantitat d’informació sobre Josep Pla i la seva obra, a part del seu ús
habitual com a eina de comunicació imprescindible per a difondre la nostra programació. La
renovació estètica i l’actualització tecnològica ens permet treballar amb una eina millorada i
absolutament necessària.
Pel que fa a les presentacions de llibre, enguany hem tingut el goig de presentar dos llibres
amb textos de Josep Pla, un d’una part de la correspondència cedida per Frank Keerl al nostre
centre de Documentació, Gaziel i Josep Pla. Estimat amic, publicat a cura de Manel Llanas i
l’altre, Pere Coll i Rigau i la història de l’arròs de Pals (1853-1918), l’homenot que Josep Pla
va dedicar al besavi de Baltasar Parera, qui va encarregar a Xavier Pla el pròleg de l’edició i
l’ha completada amb una bona mostra de documentació i fotografies que il·lustren la trajectòria
vital i professional del seu besavi.
L’Any Pompeu Fabra ens ha donat l’oportunitat de donar a conèixer també, l’homenot que Pla
va dedicar al mestre amb un encàrrec de lectura dramatitzada, Pompeu Fabra, l’homenot, a
Jordi Massoni, director de Gespa Teatre de Palamós que es va estrenar a la Fundació el mes
de juliol i va fer set representacions més a diferents biblioteques i espais culturals del país amb
el suport del Consorci per a la Normalització Lingüística. L’any que ve se’n clourà la gira amb la
darrera representació a la Fundació dins la nostra programació de Flors i Violes, 2019.
El dia 7 de juliol, vam rebre la visita del Molt Honorable President de la Generalitat de
Catalunya, el senyor Quim Torra, qui ja coneixia les nostres instal·lacions i activitats com a
usuari, i a petició seva, abans, el vam acompanyar a visitar el mas Pla. El MH president va
elogiar i agrair al senyor Frank Keerl, nebot de l’escriptor, l’esforç de conservació fet al mas de
Llofriu i la tasca de conservació i ordenació del llegat documental de l’escriptor. Va voler agrair,
així mateix, la generositat del senyor Keerl, per les donacions de documentació a la Fundació i
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la seva bona disposició per col·laborar en els projectes que sovint li hem proposat la Fundació i
la Càtedra Josep Pla.
Hem dut a terme la nostra tasca habitual de manteniment, catalogació i atenció a les consultes
al Centre de Documentació i a la Biblioteca i hem iniciat el projecte de digitalització i
posteriorment la tasca de tractament de dades, de bona part de la documentació gràcies a una
aportació exclosa de concurrència pública que vam rebre l’any 2017 del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Pel que fa als espectacles literaris, volem destacar l’estrena del concert teatralitzat de la Coral
Vergelitana, “...de solfes i de manduques”, creat a partir de cançons de tema gastronòmic i
textos de Josep Pla també de tema culinari. El director teatral és l’actor, Quim Lecina, i els
directors musicals són la Cristina Ferrer i en Pau Ferrer. L’any que ve es podrà veure a
Palafrugell dins la nostra programació de Sant Jordi.
La Fundació Josep Pla continua col·laborant per tretzè 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, Clubs de Lectura, Jornades de
Formació...), 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).
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 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.
I per acabar, vull agrair, una vegada més les institucions que financen aquest projecte,
l’Ajuntament de Palafrugell, la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya, la
Fundació Bancària “la Caixa” i el Consell Comarcal del Baix Empordà, així com les petites
aportacions de socis i usuaris que ens donen suport incondicionalment.

Anna Aguiló i Miquel
Directora
Palafrugell, gener de 2019
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2. ÒRGANS DE GOVERN I DE GESTIÓ

EL PATRONAT
President

Pere Vila i Fulcarà

Diputació de Girona

(fins a setembre 2018)

Miquel Noguer Planas
(des de setembre 2018)

Vicepresident

Francesc Ten i Costa

Generalitat de Catalunya

(fins a gener 2018)

Vicepresidenta

Carme Renedo

Generalitat de Catalunya

(des de setembre 2018)

Secretari - tresorer Albert Gómez i Casas

Ajuntament de Palafrugell

Vocal

Joan Badia i Homs

Vocal

M. Teresa Frigola i Borràs

Consell C. Baix Empordà

Vocal

Josep Ollé i Pous

Fundació “la Caixa”

Vocal

Frank Keerl i Pla

Vocal

Xavier Pla i Barbero

Càtedra Josep Pla

Vocal

Emili Rosales i Castellà

Grup 62

Vocal

Josep Sabrià i Massó

Vocal

Conxa Saurí i Ros

Vocal

Frederic Suñer i Casadevall

Vocal

Albert Tané i Padrós

Vocal

Josep Valls i Grau

Vocal

Jordi Xuclà i Costa

Ajuntament de Palafrugell
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LA GESTIÓ
Direcció

Anna Aguiló i Miquel

Cap d’Administració,
Responsable SICTED i
Centre de Documentació

Marta Vergés i Vilert

Servei Educatiu

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

Comunicació

Mireia Xarau i Abellán

Guiatges

Annie Unland (fins al mes de setembre)
Mireia Xarau i Abellán
Helena Ferrer i Codesido

Atenció al públic

Helena Ferrer i Codesido

Voluntariat

Iolanda Pelegrí i Taulina
Annie Unland (a partir de l’octubre)

Pràctiques

Sandra Farrarons (70h gener-maig)

3. BIBLIOTECA I CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
3.1 Biblioteca http://cataleg.udg.edu/search~S1*cat/
Durant l’any 2018, s’han incorporat a la Biblioteca de la Fundació 14 documents de Josep Pla:
7 publicats en català, 6 en castellà i 1 en eusquera.
Català
Pla, Josep. Cabotatge mediterrani. Barcelona: Ed. Destino, La Butxaca, 2018
Pla, Josep. Diccionari Pla de Literatura. Barcelona: Ed. Destino, La Butxaca, 2017
Pla, Josep. El carrer Estret. Barcelona: Ed. 62, Millors obres narrativa Catalana S.XX, 2018
Pla, Josep. El carrer Estret. Barcelona: Ed. 62, Obra Social "La Caixa", Ara.cat, 2014
Pla, Josep i Gaziel. Estimat amic. Correspondència (1941-1964). Barcelona: Ed. Destino, 2018
Pla, Josep. Guia de Menorca. Ciutadella: Edicions Nura, 1979
Pla, Josep. Pere Coll i Rigau i la història de l’arròs de Pals (1853-1918). Balade S.L., 2018
Castellà
Pla, Josep. Diccionario Pla de Literatura. Barcelona: Ed. Destino, Austral, 2017
Pla, Josep. El cuaderno gris. Barcelona: Ed. Destino, Austral, 2016
Pla, Josep. La huida del tiempo. Barcelona: Ed. Destino, Austral, 2018
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Pla, Josep. La vida lenta. Notas para tres diarios 1956, 1957, 1964. Barcelona: Ed. Destino,
Austral, 2018
Pla, Josep. Viaje a Rusia. Barcelona: Ed. Destino, 2018
Pla, Josep. Viaje en autobús, La huida del tiempo, La calle Estrecha. Madrid: Fundación José
Antonio de Castro, 2018
Eusquera
Pla, Josep. Kale estua. Pamplona, Igela Argitaletxea, 2017
Al llarg d’aquest any, també s’han incorporat 2 publicacions sobre Josep Pla i 24 publicacions
amb referències a Josep Pla (ANNEX 1).
3.2 Centre de Documentació
Durant l’any 2018 les accions que s’han realitzat són les següents:
3.2.1 Hemeroteca
.Catalogació.
La bibliotecària Berta Pla ha catalogat els articles incorporats aquest any a l’hemeroteca i ha
continuat la catalogació dels articles de la Revista Destino dels quals ja disposem d’una base
de dades per a la seva localització. En total han quedat incorporades al catàleg 200 parts
components més.
3.2.2 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:
Ràdio:
. Catalunya Ràdio, 19 de maig, “Passejar per Cap Roig sota la mirada de Josep Pla”
Edicions de llibres i altres:
. El fill del corrector, d’Adrià Pujol Cruells i Rubén Martín Giráldez. Hurtado y Ortega Editores,
2018.
. Rafel Ramis (1880-1936). Catalanista, republicà, socialista i maçó, de Joan Armangué.
Edicions Cal·lígraf, 2018
. Els diputats de la Mancomunitat. Diccionari biogràfic il·lustrat (Edició electrònica). Enric Pujol i
Josep Santesmases, 2018
. Josep Pla y Miguel Delibes: el escritor y su territorio, de Xavier Pla i Francisco Fuster. Editorial
Sílex, 2018
. Les ciutats de lluny de Josep Pla, d’Antoni Martí Monterde
. Viaje en autobús. La huída del tiempo. La calle Estrecha, de Josep Pla. Fundación José
Antonio de Castro, 2018
. Art i cultura de postguerra a Barcelona 1939-1962. Coordinat per Aleix Catasus i Bernat
Puigdollers i editat per Àmbit Editorial. Capítol introductori signat per Jordi Amat i Marc Gil.
(encara no ha sortit publicat)
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. L'ensaïmada: l'espiral de plaer, de Tomàs Vibot (encara no ha sortit publicat)
Revistes, diaris, revistes digitals i webs:
. La revista del Foment. Coordinada per Sergio Escartín. Núm. 2155, primavera 2018.
. Revista de Palafrugell, Núm.294, abril 2018.
. Revista del Baix Empordà, Núm.60, març 2018.
. La Torre Ferrera, Núm. 21, juliol 2018.
. La Torre Ferrera, Núm. 22 desembre 2018.
. Es Còdol, núm.56, juny 2018 .
. Es Còdol, núm.57, desembre 2018.
Exposicions:
. Col·laborem amb l’exposició “Els Dalí de Figueres. La família, l'Empordà i l'art", comissariada
per la historiadora de l'Art i doctora en Humanitats Mariona Seguranyes. Es pogué visitar del 28
d’abril al 4 de novembre al Museu de l’Empordà de Figueres.
3.2.2 Projecte de digitalització de manuscrits i epistolari del Centre de Documentació
Del 15 de gener a finals de març, l’empresa DINSER du a terme el projecte de digitalització
d’una part del l Centre de Documentació, a les instal·lacions de la Fundació. S’acorda finalitzar
el projecte a les instal·lacions de DINSER.
Durant aquest període s’han dut a terme les següents digitalitzacions:
Imatges fetes

Nombre
d’imatges
18.094

1a Sèrie

Manuscrits OC

2a Sèrie

Destino

13.417

3a Sèrie

Epistolari altres

1.897

Epistolari (expedients 1 a 59)

2.576

Epistolari (expedients 60 a 292)
abril 2018
Epistolari (expedients 293 a 1240)
octubre 2018

7.827

TOTAL

6.431

Dut a terme a:

Fundació Josep Pla

DINSER

50.242

A final d’any i amb l’assessorament de l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà, s’ha començat
l’elaboració de les fitxes descriptives de cada una d’aquestes imatges, incorporant-les a la base
de dades cedida per l’Arxiu Comarcal: Primers tractaments textuals, així com, la reorganització
d’imatges per tal d’adequar-se a l’estructura real del Centre de Documentació de la Fundació.
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3.2.3 Localització d’articles
La voluntària Iolanda Pelegrí ha dut a terme la localització i recopilació d’articles de Josep Pla
de la seva primera època, fins a l’abril del 1920, dels següents mitjans escrits: Alt Empordà,
Baix Empordà, Cenacle, D’Ací D’Allà, Diario de Gerona, El Camí. El Fígaro, L’Instant, La
Publicidad, La Revista, Ofrena, Penedès i Vila-Nova.

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.

El 83% dels usuaris consideren que l’exposició permanent dona una bona idea sobre la
trajectòria de l’escriptor.
Comentaris dels visitants a la pregunta, “Què heu trobat a faltar durant la vostra visita?”
- No hem trobat a faltar res. Tot molt ben ideat i molt ben informat.
- La temperatura de les sales és massa baixa. Arregleu la calefacció.
- Visita molt instructiva i agradable. La visita guiada boníssima. L'Helena ho ha explicat clar,
català i amb molt interès i il•lusió. Gràcies.
- L'audiovisual és molt bo, però la qualitat de les imatges no. Potser la còpia és molt
antiga… Es veu borrós, entelat, etc.
- Penso que tornaré. M'ha agradat l'ambient a mi que, de fet, conec poc Josep Pla. Demà
aniré a la biblioteca a buscar El quadern gris.
- Ens hagués agradat el vídeo més llarg.
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- Josep Pla semble un journaliste de carte postale. Le film ne mentre pas son engagement
per la Catalogne, ne son engagemeno politique en géneral
- Veure la biblioteca.
- Potser visita d'algunes parts de les estances de la seva casa que s'haguessin conservat.
- En realitat veníem a veure l'exposició temporal de fotografia. Desconeixíem l'existència de
la Fundació i pensem venir en una altra ocasió a visitar-la.
- Traduccions per les exposicions temporals.
- Les imatges del vídeo són deficients.
- Més en anglès. Alguna traducció del material de l'escriptor.
- Falten objectes personals de Pla. És poc personal, massa estàndard. A la casa de Pla
espero trobar coses més personals.
- Hem descobert una mirada del Josep Pla que desconeixíem, ens ha agradat molt.
- Una traducció que acompanyi les fotos.
- Falta d'explicació en francès o anglès a l'exposició temporal.
- Menys aspectes polítics i més de personals a la biografia.
- Sempre en volem més!
4.2 Exposicions temporals
4.2.1 Exposició “Mig Europa cau. Impressions de Josep Pla sobre la Gran Guerra”
Del 17.06.17 al 06.05.18
La Fundació Josep Pla i la Càtedra Josep Pla (UdG-Grup62-FJP)
van coproduir (l’any 2017) l’exposició i el catàleg corresponent, “Mig
Europa cau. Impressions de Josep Pla sobre la Gran Guerra”,
comissariada per l’investigador, Francesc Montero (UdG).
Malgrat que l’estudi de l’obra i la figura de Josep Pla tradicionalment
ha marcat l’inici de la seva trajectòria literària i periodística amb
posterioritat a aquest conflicte, ubicant-la a partir del seu primer
viatge a París l’abril de 1920 –situat el 1919 a El quadern gris–, una
anàlisi aprofundida demostra que l’autor no va ser aliè a
l’efervescència provocada pel conflicte, i en va deixar constància a la
seva producció, tant periodística com narrativa.
L'exposició se centra en les impressions de Josep Pla sobre la Gran
Guerra, vinculant-les a un nivell més general, com és l’impacte que
la Gran Guerra va tenir a la Catalunya neutral a nivell cultural, social
i també econòmic; i com el seu record va afectar l’evolució política i
cultural en els dècades posteriors. Analitza no només l’empremta de
la Primera Guerra Mundial en l’obra i la biografia de Josep Pla, sinó també l’anàlisi del conflicte
sobre el context baixempordanès, a les comarques gironines i a Barcelona, escenaris en els
quals Pla va viure el conflicte. D’aquesta manera, la investigació pretén transcendir l’àmbit
específicament intel·lectual i literari, per interpretar i mostrar les conseqüències de la guerra a
nivell també econòmic i social. A través de les pàgines de les obres de Josep Pla i d’altres
autors del moment es pot copsar l’impacte quotidià de la contesa bèl·lica malgrat la neutralitat
oficial. Aquesta visió, degudament contrastada amb els materials d’arxius, biblioteques i
9

hemeroteques, ofereix un panorama complet de la situació del moment i la forma com va ser
viscuda a casa nostra.

4.2.2 Exposició “Professors de solitud. J. Esquirol, fotògraf – J. Pla, escriptor”
De l’01.07.18 al 05.05.19
Paral·lelament, i dins el marc de la X Biennal de Fotografia
Xavier Miserachs que es celebrà del 4 d’agost al 14 d'octubre
de 2018 a Palafrugell, produírem l'exposició de fotografia
"Professors de solitud. J. Esquirol, fotògraf – J. Pla,
escriptor".
Josep Esquirol (Sant Martí de Provençals, Barcelona, 1873 –
L’Escala, 1931)
Josep Pla (Palafrugell, 1897 – Llofriu, 1981)
Suposem que Josep Pla i Josep Esquirol no es van conèixer
perquè no van viure a l’Escala durant la mateixa època. De tota
manera, malgrat que la coincidència en el temps no és exacte,
creiem que no hi havia d’haver gaire diferència entre el paisatge
i la gent de l’Escala dels anys 10 que retrata Esquirol, i la que
coneix Josep Pla durant els primers anys 40, en plena
postguerra.
Els textos de Pla que acompanyen les fotografies d’Esquirol són
de procedència diversa. Estan publicats en diferents volums de la seva Obra Completa: El
quadern gris (OC I), Tres guies (OC XXX), El meu país (OC VII)… i sobretot, Aigua de mar (OC
II), llibre en el qual hi aplegà narracions de temàtica marinera i on descriu magistralment la
forma de vida dels pescadors de la costa empordanesa i les seves famílies.
A partir de les imatges d’Esquirol hem ampliat el ventall temàtic que ens permet acarar-los: els
embats d’una climatologia gens benigna, l’interès pels primers treballs d’arqueologia al jaciment
d’Empúries, la navegació a la vela llatina, els diferents arts de pesca, els pescadors i els seus
excel·lents retrats, la salaó de l’anxova i la sardina, i la vida a la vila o a pagès, de l’Escala.
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4.3 Exposicions itinerants
4.3.1 Exposició “Josep Pla i la civilització surera”
Del 09.09.18 al 06.01.19 itinerància al Mas Cals de Fitor
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, produírem l'exposició de
fotografia històrica "Josep Pla i la
civilització surera" comissariada per Annie
Unland i dissenyada per Jordi Sàbat.
Amb la transformació del suro en diversos
tipus de productes de consum universal,
Palafrugell, poble originàriament pagès, va
adquirir a partir del segle XVIII una dimensió
artesanal i industrial de gran envergadura i s’hi va configurar un nou model de societat.
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)
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Durant la seva itinerància també es dugueren a
terme les següents activitats paral·leles:
04.11 Visita guiada a càrrec d’Annie Unland
05.01.19 Visita guiada a càrrec d’Annie Unland
02.12 Conferència "Josep Pla, el suro i les
Gavarres de l'Empordanet" a càrrec de Joan
Botey, propietari i gestor de suredes de les
Gavarres

5. SERVEI EDUCATIU. Educació, lleure i turisme
El Servei Educatiu de la Fundació Josep Pla, durant el 2018, 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 donar a conèixer la literatura de Josep Pla i despertar el gust
per la lectura dels autors clàssics de la literatura catalana.
El Servei Educatiu ofereix als docents la seva experiència i expertesa 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, Ullastret, Cap Roig,
Barcelona...).
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 2018, el Servei Educatiu ha elaborat noves activitats que
descrivim a continuació:
Rutes
Ruta Josep Pla a Cap Roig
Conceptualització i creació d’una ruta literària per al Jardí Botànic de Cap Roig, a partir dels
textos de Josep Pla sobre els jardins i el matrimoni Woevodsky-Webster, per una banda, i de la
documentació trobada al nostre Centre de Documentació i a l’arxiu Cap Roig de l’Arxiu històric
Fundació Bancaria la Caixa, per l’altra. El públic objectiu és bàsicament adult, i s’ha ofert de
manera estable en convocatòria oberta i també per a grups organitzats amb concertació prèvia.
Ruta Josep Pla a Barcelona
Conceptualització i creació d’una ruta literària a càrrec de Maria Nunes, professora de
literatura catalana, especialitzada en literatura sobre Barcelona, en col·laboració amb la
Fundació Josep Pla, a partir de textos de l’escriptor. El públic objectiu és bàsicament adult, i
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s’ha ofert de manera estable en convocatòria oberta i també per a grups organitzats amb
concertació prèvia.
Visites guiades
Josep Pla i la civilització surera: visita guiada i conferència al mas Cals de Fitor
Del 9 de setembre de 2018 al 6 de gener de 2019, l’exposició Josep Pla i la civilització surera
s’ha pogut veure a les quadres del mas Cals de Fitor. La comissària Annie Unland n’ha
preparat la visita guiada. Per altra banda, el propietari del mas Cals i gestor de suredes de les
Gavarres, Joan Botey, gran coneixedor del món del suro, va fer la conferència "Josep Pla, el
suro i les Gavarres de l'Empordanet".
Projecte d’Acció Social. Curs 2018-19.
Arran de la petició explícita que ens ha fet CaixaBank-Obra Social “la Caixa”, hem elaborat un
Projecte d’Acció Social per tal d’ordenar, ampliar i consolidar les accions culturals amb
impacte social que ja hem anat fent al llarg dels darrers anys i a la vegada, establir noves
formes de col·laboració amb altres agents socials amb els següents objectius:
I.

Establir relacions de col·laboració amb les entitats i organismes d’acció social del
municipi, la comarca i les comarques veïnes.

II.

Respondre a les peticions concretes dels tècnics gestors d’aquests organismes per tal
d’implicar-nos i col·laborar en la millora i l’enriquiment dels seus programes d’actuació.

III.

Elaborar propostes de dinamització cultural per a grups socials desafavorits per tal de
promoure el coneixement mutu i l’intercanvi cultural.

IV.

Promoure la conceptualització col·laborativa d’accions i projectes per tal d’implicar al
màxim els usuaris provinents dels grups socials més vulnerables.
Els indicadors que mesuraran els índexs d’assoliment dels objectius seran:

I.

Indicadors de Format
a.
b.
c.
d.
e.

II.

Nombre d’activitats
Nombre de sessions
Nombre de d’activitats en format taller
Nombre de d’activitats en format rutes literàries
Nombre de d’activitats en format visites guiades

Indicadors de Participació
a. Nombre d’entitats del Tercer Sector i organitzacions de la societat civil
b. Nombre d’institucions públiques
c. Nombre de ciutadans
13

III.

Indicadors d’Impacte
a.
b.
c.
d.

Nombre d’impactes mediàtics
Nombre de productes i/o elements audiovisuals elaborats
Nombre de productes i/o elements de difusió escrita elaborats
Nombre de beneficiaris indirectes en clau d'institucions que han visualitzat els
actes i/o rebut els resultats i conclusions
e. Nombre de beneficiaris indirectes en clau de ciutadans que han visualitzat els
actes i/o rebut els resultats i conclusions
IV.

Altres indicadors suplementaris

Les accions que es van concretar són les següents:
1. Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Palafrugell
18.09.18, reunió amb la Cap d’Àrea de Benestar Social, M. José Merino. Acord de possibles
col·laboracions: comissions de Salut Mental, Igualtat i Família, i Convivència i cl·laboració amb
les associacions de Suport Social i Cooperació.
2. Fundació Palafrugell Gent Gran. Centre de Dia i Residència.
Amb l’equip de direcció, psicòloga i treballadora social de la Fundació Palafrugell Gent Gran
acordem una col·laboració estable de 3 activitats al llarg de l’any:
Tertúlia literària “Josep Pla i el paisatge”.
Visionat de l’audiovisual “Plaisatges” i tertúlia conduïda per Mireia Xarau que proposarà als
assistents qüestions sobre la identificació dels paisatges, semblances i diferències amb el que
recorden i han conegut, o preferències personals. L’objectiu és compartir l’experiència
individual.
Taller “De la paraula als colors”
A partir de la lectura en veu alta d’alguns textos descriptius de Josep Pla, en els quals apareix
l’expressió “de color de... “ la monitora proposarà una activitat plàstica per tal d’afinar i
comprovar si compartim el nom i la percepció que tenim dels colors.
Ruta Josep Pla per al Palafrugell surer.
Farem una passejada pel centre de Palafrugell, reduint els punts de la ruta que fem
habitualment, mentre llegim textos de Josep Pla. El lloc de trobada serà la plaça de can Mario i
baixarem pel carrer de Pi i Margall per arribar a Plaça Nova.
3.Servei d’acollida del Consell Comarcal del Baix Empordà
Proposem a la responsable del Servei d’Acollida (CCBE) que programa el curs d’Acollida per a
nouvinguts a Palafrugell, un increment de dues hores per tal que les persones que s’hi
inscriuen coneguin la història més recent de Palafrugell a través dels textos de Josep Pla que
expliquen la revolució social que va experimentar el municipi amb l’establiment de l’artesanat
surer i el canvi a la indústria surera. Accepten la nostra proposta i ens informen que aquest curs
es realitza dues vegades l’any. El resultat del primer curs va ser molt bo malgrat les diferències
de nivell de les persones nouvingudes que hi van assistir..
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4. UEC. Palafrugell, Figueres i La Bisbal
Des de fa cinc anys, treballem cada curs amb les Unitats d’Escolarització Compartida de
Palafrugell, Figueres i La Bisbal per tal d’introduir els seus alumnes al coneixement de la figura
i l’obra de Josep Pla a partir d’exercicis molt específics d’iniciació a la lectura en veu alta, per
compartir les sensacions i l’experiència de concentrar-se una estona en l’anàlisi de les
paraules, el seu significat, la seva forma i el seu poder de suggestió.
Creació de dos tallers nous per a la UEC de Figures. Degut al bon funcionament que han tingut
les adaptacions del taller “Llegim i sentim” i “El crinc d’El carrer Estret”, realitzat el 2016 i el
2017 amb la UEC de Figueres, ens encarreguen la creació de 2 tallers nous: “Veus i
personatges”, de lectura en veu alta, i “El nostre entorn”, realització de fotografia i text d’una
anècdota irònica pels carrers de Figueres. Aquests tallers s’han creat i dut a terme 4 vegades
amb 4 grups diferents al llarg del curs
5. CPNL.
D’ençà de l’any 2009, la Fundació Josep Pla va signar un conveni de col·laboració amb el
Consorci per a la Normalització Lingüística per tal d’oferir activitats de formació a persones
nouvingudes que estudien els primers cursos de català. Així mateix, la Fundació Josep Pla,
col·labora també al CPNL, com a entitat associada a Espais Escrits, la Xarxa del Patrimoni
Literari Català amb qui el CPNL també hi té signat un conveni de col·laboració.
Enguany oferim gratuïtament a les oficines de català que depenen del CPNL l’espectacle,
L’homenot, Pompeu Fabra, de la gespa Teatre. Lectura dramatitzada de l’Homenot que Josep
Pla va dedicar a Pompeu Fabra. L’espectacle es realitzarà a Palamós, la Bisbal, L’Escala,
Roses, Palafrugell, Barcelona...
6. Creu Roja
Hem establert una programació estable amb la directora tècnica de Creu Roja Palafrugell, per
tal de dur a terme activitats per a promoure el coneixement de la literatura de Josep Pla i el
foment de la lectura a través d’accions interactives i de foment de l’expressivitat, oral, escrita i
plàstica.
Durant l’execució del projecte, es durà a terme una avaluació intermèdia per si cal reorientar o
esmenar algun procediment d’alguna activitat. I a finals d’any es redactarà l’informe final
corresponent.
5.1 Oferta d’activitats (2018)
Visites guiades a les exposicions:
1. Exposició permanent
2. Exposicions temporals “Josep Pla i la civilització surera” i “Mig Europa cau. Impressions de
Josep Pla sobre la Gran Guerra”
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
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6. Ruta Josep Pla a Llofriu
7. Ruta Josep Pla a Ullastret
8. Ruta Josep Pla, pintem-la!
9. Ruta Josep Pla pel Palafrugell surer
10. Ruta Josep Pla a Barcelona
11. Ruta Josep Pla a Cap Roig
Tallers educatius:
1. Ens divertim llegint
2. Llegim i sentim
3. El país del vent
4. Pintant amb els adjectius
5. –On són els meus papers?
6. Paraules endins...
7. El quadern gris
8. Fotografia i literatura
Cuina i literatura:
1. Josep Pla, cuina i paisatge
2. Vermut literari
3. Pla a Taula (àpat literari)
Recitals:
1. Ales o sabates. Verdaguer o Pla
2. Veus de mar fonda. Joan Vinyoli – Josep Pla
3. Palafrugell d’arrel
4. Josep Pla. Terra, vila i mar
5. Pompeu Fabra, l’homenot
6. ...de solfes i manduques
5.2 Activitats guiades concertades realitzades durant l’any 2018
Activitats guiades concertades
Escoles
Lleure i turisme
Total

Núm. grups
33
28
61

Núm. persones
670
678
1.348
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Gràfica mensual d’activitats guiades concertades 2018

5.2.1 Adaptacions curriculars a les demandes dels centres educatius i altres institucions.
Ruta Josep Pla a Calella adaptada a alumnes de nivell intermedi de l’Oficina de Català de
Palafrugell
Reducció dels textos i aplicació d’eines de lectura en veu alta.
Ruta Josep Pla a Pals adaptada a alumnes de nivell intermedi de l’Oficina de Català de La
Bisbal
Reducció dels textos i aplicació d’eines de lectura en veu alta.
Taller “Ens divertim llegint” adaptat a P5 per a l’Escola Carrilet
Es va fer dues vegades, adaptant-lo al nivell de P5 i fent que els nens fessin, els uns una
representació teatral i els altres una escenografia sobre paper, sempre amb l’ajuda de les
mestres.
Visita guiada a un grup de mares de l’Escola Carrilet que aprenen català
Adaptació molt bàsica (llenguatge simplificat i entenedor, conceptes concrets, disminució de
referents històrics...) de la visita guiada a l’exposició permanent.
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5.3 Activitats guiades de l’Agenda 2018 (inscripció individual)
Activitats guiades (inscripció individual)
Exposició permanent

Núm.
d’activitats
12

Núm. pers.
51

Calella
Llofriu
Pals
Tamariu

3
1
1
1

56

Mig Europa Cau. Impressions de
Josep Pla sobre la Gran Guera

2

19

Josep Pla i la civilització surera
(Mas Cals de Fitor)

2

41

pel Palafrugell surer
Barcelona
Cap Roig
Ullastret

1
3
5
5

9
50
103
37

Vermut literari

5

47

Total

41

413

Josep Pla, cuina i
paisatge

Exposicions
temporals

Ruta Josep Pla

Gràfica mensual d’activitats guiades de l’Agenda 2018
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6. COMUNICACIÓ
6.1. Estadístiques del web i xarxes socials
El 13 de desembre de 2018 posem en funcionament el nou web responsiu, actualitzat a les
darreres tecnologies i adaptat a tots els dispositius. En revisem tota l’estructura i el posem al
dia.
6.1.1 Web www.fundaciojoseppla.cat.
Dades de FERCA
Degut a un error aliè a la Fundació Josep Pla, no disposem de les dades de Google Analytics
del web antic. Així doncs, presentem les dades de les estadístiques del nostre servidor del web
antic, Ferca:
Me s

Dic 2018
nov-18
oct-18
Sep 2018
ag-18
jul-18
juny-18
May 2018
abr-18
març-18
febr-18
Ene 2018

Me dia dia ria

Tota le s me nsua le s

Ac c e sos Arc hivos P á gina s V isita s Clie n te s

KByte s

V isita s

P á gina s

Arc hivos Ac c e sos

14261

14080

11580

750

3958

7772937

13502

208446

253453

21397

21092

18069

1093

8114

19271935

32814

542096

632775

256715
641913

19671

19376

16060

1217

9119

18775168

37749

497867

600679

609810

16433

16040

12816

1293

10868

15315871

38792

384487

481209

492994

14331

14048

10529

1326

10141

15348258

41123

326419

435515

444265

16651

16208

13161

1435

15950

22440573

44500

408008

502458

516209

17406

17043

13538

1166

10020

17490186

34986

406140

511312

522204

14765

14454

10755

1228

10329

14855408

38089

333412

448076

457730

16650

16400

12985

1225

8996

17881548

36775

389576

492006

499518

16359

16087

13122

992

8648

13835292

30768

406805

498724

507134

17385

17090

14241

1031

8279

12355337

28889

398774

478523

486784

18150

17939

14786

879

7437

10890597

27256

458385

556126

562679

111859 186233110 405243 4760415 5890856 5997955

Primer de tot, cal tenir en compte que segons Ferca, el nombre total de visites el 2018 és de
405.243 i segons l’Analytics, l’any passat era de 18.602. Sabem que hi ha tota una sèrie de
robots que Google Analytics no contempla i que Ferca sí, per tant les dades no són
comparables.
En segon lloc, també cal tenir en compte que les dades a partir del 13 de desembre ja no hi són
en aquesta taula, ja que és una taula sobre el web antic. Per altra banda, les dades de Google
Analítics de 18 dies donaran poca informació i no les contemplarem.
Si observem la taula hi trobem dos màxims: el juliol hi ha un increment especial de visites
degut a l’exposició que presentem dins la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs i a l’abril, un
increment notable d’informació descarregada degut a Sant Jordi (cosa que passa cada any).
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6.1.2 Estadístiques Pàgina facebook/FJosepPla
La pàgina de Facebook compta amb 5.140 M’agrada a la pàgina, 1.113 geolocalitzacions
(persones que han publicat una entrada dient que eren a la Fundació) i 14 ressenyes amb una
puntuació de 4,9 sobre 5.
El 56% dels seguidors són homes i el segment per edats majoritari és de 45 a 54 anys i el
minoritari de 18 a 24 que és pràcticament inexistent (cosa que passa a tot arreu a Facebook).
Durant el 2018, hem continuat amb l’ús d’etiquetes, geogràfiques i d’altres institucions
(partners), i amb l’ús d’imatges creades expressament per xarxes socials (pastilla). S’observen
més visualitzacions quan fem servir una pastilla i, sobretot, quan publiquem un enllaç a un
article de premsa escrita.
Sistemàticament, publiquem Esdeveniments per cadascuna de les activitats de la nostra
agenda i els compartim al nostre mur i al mur de grups rellevant com per exemple “No ets de
Palafrugell...”, “què fem a l’Empordà”, etc.
Enguany, publiquem al Facebook el BloqG 100 anys, el bloc d’El quadern gris a internet. Les
publicacions tenen molt bon resultat, essent les més vistes i les que tenen més participació.
El 19 de juny de 2018 vam publicar un vídeo de la Ruta Josep Pla de Pau Bruguera a
Facebook que compta amb 883 visualitzacions. Fem notar que són moltes més visualitzacions
que el mateix video publicat a Youtube (116).
6.1.3 Google MyBusines
Hi publiquem Esdeveniments dels actes de la nostra agenda que apareixen als resultats de
cerca. Disposem de dades dels tres últims mesos:
Cerques: 4277
Visualitzacions de la nostra Fitxa de Google My Busines a Google Maps: 5400
Visualitzacions de la nostra Fitxa de Google My Busines al cercador: 1620
Visites al web: 87
Sol·licitar indicacions per arribar: 82
Trucades: 17
6.1.4. Estadístiques de Twitter
Tenim una visibilitat mitjana de 1.100 impressions per dia (bastant superior a l’any anterior
que era 729) i 4 retweets diaris (el doble que l’any passat). En total formem part de 134 llistes
d’usuaris que ens donen visibilitat als seus perfils. Tenim 3.883 seguidors, dels quals 61% són
homes.
Enguany, publiquem al Twitter el BloqG 100 anys, el bloc d’El quadern gris a internet. Les
publicacions tenen molt bon resultat, essent les més vistes.
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6.1.5. Estadístiques de Youtube i Vimeo
A la xarxa social de vídeos Youtube tenim 62 vídeos publicats, 40 subscriptors i 4977
visualitzacions en tots els vídeos, de les quals 935 corresponen al darrer any. Aquest any, hem
publicat una presentació de llibre, dos recitals i un vídeo genèric de la Ruta Josep Pla.
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
6.1.6. Instagram
El 2018, ens hem dedicat a millorar les pastilles per promocionar l’activitat de la Fundació a
través de Instastories. Alhora, les fem servir per fer promoció a les xarxes i especialment a
WhatsApp.
Tenim 198 publicacions, de les quals 93 son de 2018. Dels 557 seguidors el 52% són dones,
un 32% tenen una franja d’edat de 35 a 44 anys i un 26% de 45 a 54 anys. Per tant, tenim un
perfil més jove i més femení a Instagram que a qualsevol altra xarxa social.
6.1.7. WhatsApp i Instastories
Distribució de forma personalitzada de pastilles gràfiques que comuniquen les nostres activitats
amb el mateix format per a WhatsApp que per a les històries d’Instagram.
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6.2 Enviaments de correu electrònic i enviament postal
6.2.1 e-mail marketing

Butlletí USUARIS GENERAL
Data

Hora

Contingut

14.02.18
02.03.18
21.03.18
13.04.18
25.04.18
11.05.18
24.05.18
29.05.18

12:59
9:00
14:48
10:06
8:12
9:44
8:36
12:06

11.06.18

17:10

26.06.18
03.07.18

11:09
16:24

17.07.18

18:58

31.07.18

10:31

14.08.18

14:01

31.08.18

12:24

18.09.18

16:30

26.09.18

9:19

04.10.18

11:37

18.10.18

10:00

08.11.18

13:11

23.11.18

11:49

04.12.18
17.12.18

17:44
12:01

Exposició “Mig Europa cau” i Ruta Josep Pla a Barcelona
8 de març. Ruta Josep Pla a Barcelona
Exposició “Mig Europa cau” i Ruta Josep Pla a Ullastret
Agenda Sant Jordi
Agenda Flors i Violes
Cap Roig, Festes de primavera i Vermut a Tamariu
Llei de protecció de dades
Indilletres, Cap Roig i Ruta Josep Pla a Barcelona
Ruta Josep Pla a Barcelona, Ruta Josep Pla a Ullastret i
Vermut Terralet
Exposició temporal “Professors de solitud. J. Esquirol,
fotògraf – J. Pla, escriptor”
Activitat del mes de juliol (Festa Major de Palafrugell)
Festa Major de Palafrugell i X Biennal de Fotografia Xavier
Miserachs
Activitats 1a quinzena d’agost i exposició temporal
“Professors de solitud. J. Esquirol, fotògraf – J. Pla,
escriptor”
Activitats 2a quinzena d’agost i exposició temporal
“Professors de solitud. J. Esquirol, fotògraf – J. Pla,
escriptor”
Activitat 1a quinzena de setembre, exposició “JP i la
Civilització surera” al mas Cals de Fitor i aula de Lletres
Activitat 2a quinzena de setembre, exposicions “Professors
de solitud” i “JP i la Civilització surera”
Activitat d’octubre, aula de Lletres i Ruta Josep Pla a
Barcelona
Activitat d’octubre, Ruta Josep Pla a Barcelona i Club de
lectura clàssics Catalans
Activitats d’octubre i principis de novembre: Cap Roig i
visita guiada exposició “JP i la Civilització surera” al mas
Cals de Fitor.
Josep Pla, cuina i paisatge pel Palafrugell surer i
conferència de Joan Botey al mas Cals de Fitor
Conferència de Joan Botey al mas Cals de Fitor i Ruta
Josep Pla a Ullastret
Ruta Josep Pla a Ullastret, Club de Lectura Clàssics
Catalans i Presentació del llibre “Pere Coll i Rigau”
Nadal a la Fundació Josep Pla i inauguració del web nou

%
Quantitat d’obertura
1777
1779
1797
1831
1845
1765
1760
1741

27,8
27,7
29,3
25,7
29,9
26,2
35,1
23,7

1738

30,4

1735
1736

26,7
26,2

1739

27,2

1736

26,1

1730

26,7

1727

32,4

1723

28,8

1721

28,6

1720

27,8

1726

29,5

1726

28,5

1724

31,1

1719
1718

23,9
32,3
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Butlletí SOCIS
Data
05.04.18

Contingut
11:49

Carta Sant Jordi i lectura continuada de part de
l’Ajuntament

%
Quantitat d’obertura
63

30.2

Butlletí VIPS
Data

Contingut

04.06.18

16:44

04.07.18
26.07.18

16:25
9:42

4.09.18
10.12.18

16:26
17:18

Invitació Mapa Literari Català
Invitació presentació “Estimat amic. Correspondència
(1941-1964) Gaziel i Josep Pla”
Invitació X Biennal de fotografia Xavier Miserachs
Invitació a l’ exposició “JP i la Civilització surera” al mas
Cals de Fitor.
Invitació a la presentació del llibre “Pere Coll i Rigau”

%
Quantitat d’obertura
343

36,3

345
343

36,8
39,9

341
342

37,9
42,1

Butlletí ALUMNES AULA DE LLETRES
Data
11.01.18
31.01.18
10.04.18
29.04.18

Contingut
10:36
17:34
16:55
17:59

Pastilles 3 tallers Aula de Lletres
Prorroga inscripcions Aula de Lletres i Concurs de Novel·la
Concurs Es còdol
Curs 2018-19 de l’aula de Lletres

%
Quantitat d’obertura
65
71
71
68

47,7
33,8
46,5
39,7

PREMSA
Data

Hora

Contingut

14.02.18
28.02.18
02.03.18
20.03.18
13.04.18
25.04.18
11.05.18
24.05.18
29.05.18

13:53
12:05
9:00
10;15
10:10
8:45
12:55
9:39
12:08

11.06.18

17:17

Exposició “Mig Europa cau” i Ruta Josep Pla a Barcelona
Nota de premsa del Bloq d’El quadern gris 100 anys
8 de març Ruta Josep Pla a Barcelona
Exposició “Mig Europa cau” i Ruta Josep Pla a Ullastret
Agenda Sant Jordi i taller de poesia de l’aula de Lletres
Agenda Flors i Violes
Cap Roig, Festes de primavera i Vermut a Tamariu
Llei de protecció de dades
Indilletres, Cap Roig i Ruta Josep Pla a Barcelona
Ruta Josep Pla a Barcelona, Ruta Josep Pla a Ullastret i
Vermut Can Calau

%
Quantitat d’obertura
367
364
362
345
346
345
344
344
343

18,8
18,6
19,6
14,3
19,3
22,4
21,0
28,1
19,8

343

23,8

24

26.06.18

12:27

04.07.18

16:24

17.07.18

19:04

01.08.18

9:28

14.08.18

19:08

04.09.18
06.09.18

16:14
10:26

18.09.18

17:08

26.09.18

9:36

05.10.18

9:11

18.10.18

11:16

08.11.18

13:32

26.11.18

9:39

05.12.18
17.12.18

09:34
12:04

Nota de premsa Exposició temporal “Professors de solitud.
J. Esquirol, fotògraf – J. Pla, escriptor”
Presentació “Estimat amic. Correspondència (1941-1964)
Gaziel i Josep Pla”
Festa Major de Palafrugell i X Biennal de Fotografia Xavier
Miserachs
Activitats 1a quinzena d’agost i exposició temporal
“Professors de solitud. J. Esquirol, fotògraf – J. Pla,
escriptor”
Activitats 2a quinzena d’agost i exposició temporal
“Professors de solitud. J. Esquirol, fotògraf – J. Pla,
escriptor”
Activitat 1a quinzena de setembre, exposició “JP i la
Civilització surera” al mas Cals de Fitor i aula de Lletres
Nota de Premsa Aula de Lletres
Activitat 2a quinzena de setembre, exposicions “Professors
de solitud” i “JP i la Civilització surera”
Activitat d’octubre, aula de Lletres i Ruta Josep Pla a
Barcelona
Activitat d’octubre, Ruta Josep Pla a Barcelona i Club de
lectura clàssics Catalans
Activitats d’octubre i principis de novembre: Cap Roig i
visita guiada exposició “JP i la Civilització surera” al mas
Cals de Fitor.
Josep Pla, cuina i paisatge pel Palafrugell surer i
conferència de Joan Botey al mas Cals de Fitor
Conferència de Joan Botey al mas Cals de Fitor i Ruta
Josep Pla a Ullastret
Ruta Josep Pla a Ullastret, Club de Lectura Clàssics
Catalans i Presentació del llibre “Pere Coll i Rigau”
Nadal a la Fundació Josep Pla i inauguració del web nou

343

24,1

341

20,2

341

21,5

341

20.6

340

21,1

340
339

21,4
19.5

338

20,9

337

19,8

335

17,1

335

18,7

335

17,5

334

16,0

335
332

17,9
13,8

Escoles Barcelona, Lleida i Tarragona (Word + Outlook)
24.05.18
11.06.18
30.08.18

Llei de protecció de dades
Servei Educatiu: Video Ruta Josep Pla curs 2018-19
Servei Educatiu: infografia curs 2018-19

1947 --------1947 --------1947 ---------

Escoles de Girona i escoles personalitzades
14.02.18
24.05.18
11.06.18
30.08.18
17.12.18

Infografia curs 2017-18
Protecció de dades
Servei educatiu Video Ruta Josep Pla curs 2018-19
Servei educatiu infografia curs 2018-19
Nadal a la Fundació Josep Pla i inauguració del web nou

39
435
435
431
430

51,3
43,1
42,4
44,9
6,9
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Aula de Lletres (centres culturals, escoles, llibreries, departaments educació, joventut, cultura)
11.01.18
24.05.18
29.08.18

Pastilles Aula de Lletres curs 2017-18
Protecció de dades
Cartell Aula de Lletres setembre curs 2018-19

52
52
52

28.8
25,0
17,6

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%). Els enviaments a premsa no presenten tan bon resultat.
De tant en tant, enviem mails a un sector de la base de dades: invitacions a les presentacions
de llibres i inauguracions d’exposicions a VIPS (habitants de Palafrugell, socis, patrons,
regidors i persones rellevants); informació específica de l’Aula de Lletres als seus alumnes;
enviament a Escoles.
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 fullet i cartell de l’exposició temporal “Professors de Solitud”, el cartellagenda de les activitats d’estiu i el díptic genèric de la Fundació Josep Pla a les Oficines de
Turisme de Girona, Hotels de Pals, Begur i Palafrugell.
Els mesos de gener i 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.
El mes d’octubre enviem la Postal de la Ruta a les Oficines de Turisme de Girona, Hotels de
Pals, Begur i Palafrugell.
6.3 Publicitat (cartells, fullets i pancartes)
Com els darrers anys, l’IPEP ens ofereix utilitzar els suports 2x1 i els Mupis per comunicar
l’exposició permanent i la Ruta Josep Pla. Dins la campanya PALAFRUGELL+, apareixem a
fullet, cartells i campanya a mitjans i a xarxes socials i hi hem participat amb dos Vermuts
Literaris Josep Pla. Enguany s’estrena el web de Palafrugell+ i passem a publicar a Facebook i
a Instagram com a Palafrugell+ un cop cada 15 dies.
La Fundació ha dissenyat i distribuït al centre de Palafrugell i platges 2650 cartells-fullet de les
activitats guiades “Josep Pla, cuina i paisatge” dels mesos juny, juliol, agost i setembre en
forma de cartell-agenda. En vam fer 2500 de plegats i 150 desplegats com a cartell.
El MAC-Ullastret va publicar cartell de la Ruta Josep Pla a Ullastret que vam distribuir el mes
de juny a Palafrugell, a banda de la distribució que va fer el MAC.
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El Jardí Botànic de Cap Roig ha editat un desplegable de postals com a obsequi de la Ruta
Josep Pla a Cap Roig.
La Fundació va dissenyar, 3650 cartells-minicatàleg per a l’exposició temporal “Professors de
Solitud. J. Esquirol, fotògraf – J. Pla, escriptor” dels que n’hem distribuït la meitat el mes de
juliol. L’altra meitat es repartiran al març i Setmana Santa.
Com cada any, hem actualitzat la pancarta de la façana posterior que dona 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
Aparicions a TV
11.03.18 El Bloc d’El quadern gris a Espai Internet http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/espaiinternet/cent-anys-del-quadern-gris-de-pla-en-blog/video/5747307/
27.05.18 Xarxa de Televisions Locals: Territori Contemporani, capítol 13. Enric Farrés.
Entrevista a Anna Aguiló a la Fundació. http://votv.alacarta.cat/territori-contemporani/capitol/tccapitol-13
17.05.18
Aparició
del
personatge
Josep
Pla
a
Polònia
de
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/polonia/polonia-la-cup-i-josep-pla/video/5766606/

TV3

26.08.18 Aparició de la Fundació Josep Pla al programa Aire Lliure de TV3 titulat
l’Empordanet de Bruno Oro https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/aire-lliure/empordanet-ambbruno-oro/video/5781927/
Aparicions a ràdio
Col·laboracions periòdiques amb les ràdios locals, Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital per tal de
comunicar l’activitat de la Fundació.
13.01.18 “Ciutat Maragda” de Catalunya Ràdio es fa ressò de la publicació de “Fer-se totes les
il·lusions possibles”
02.07.18 Xarxa de Ràdios Locals a través del programa “La Tarda” de Ràdio l’Escala explicant
l’exposició temporal “Professors de Solitud”.
19.05.18 La notícia de l’estrena de la Ruta Josep Pla a Cap Roig va aparèixer a Catalunya
Ràdio
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-al-dia/passejar-per-cap-roig-sota-lamirada-de-joseppla/audio/1003146/?fbclid=IwAR0kecSiDlShszq_WryrvXJFFSISkfzeAfvRY0MzVRFp6fwBSBol84gWU8
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Aparicions a mitjans digitals
19.09.18 Blog trip amb periodistes de Kamaleon.viajes: http://kamaleon.viajes/literaturasencadenadas/
08.06.18 Publicació a YouTube del video “Ruta Josep Pla” encarregat a Pau Bruguera
07.07.18 Visita del Molt Honorable President de la Generalitat Quim Torra:
 https://www.elnacional.cat/ca/politica/quim-torra-visca-josep-pla_285834_102.html
 Ressò a les xarxes socials.
Aparicions a Premsa
Premsa sobre la Fundació Josep Pla
Blocs sobre la Fundació Josep Pla
Revistes sobre la Fundació Josep Pla
Premsa sobre Josep Pla
Revistes sobre Josep Pla
Total

15
2
11
230
1
259

08.04.18 Estrena de la Ruta Josep Pla a Cap Roig a La Vanguardia
(https://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20180408/442315753416/la-perla-colorista-depla.html).
6.4. Aparició a les agendes de mitjans diversos i de les entitats amb qui tenim signats
convenis de col·laboració.
Les activitats de la Fundació Josep Pla surten publicades amb regularitat a l’agenda de la
Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Palafrugell. Mitjans com El Punt/Avui, o el Diari
de Girona també ens publiquen sempre. A més a més, l’Agenda de Girona, la del Consell
Comarcal del Baix Empordà 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,
Espais Escrits i AELC.
Amb el Tr3sC vam pactar el 2013 que cada vegada que programem un “Josep Pla, cuina i
paisatge” ells ens en fan dues fitxes al web, un enviament de butlletí electrònic, un anunci a El
Periódico i eventualment una falca a iCatFM.
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7. USUARIS (ANNEX 2)
7.1 Visites individuals
Al llarg del 2018, hem rebut 1.696 persones en visites individuals a les exposicions de la
Fundació.
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. Total
57

41

81

67

72

46

226

403

306 251

29

117 1.696

Les visites de particulars, tal com es pot apreciar a la gràfica es concentren durant els mesos
de juliol i agost. Cal destacar, l’augment de visitants atesos durant el mes de setembre i octubre
que ve donat per la participació de la Fundació a la X Edició de la Biennal de Fotografia Xavier
Miserachs.

Les dades detallades a continuació són extretes del qüestionaris de satisfacció que entreguem
als nostres visitants.
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Un 80/% dels visitants de l’entitat procedeixen de
Catalunya dels quals distribuïts per províncies són:
un 61% procedent de la província de Barcelona, un
31% 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 el 7% dels
visitants que vénen d’Espanya, concretament, el 2%
de la Comunitat Autònoma de Madrid. Els 5% restant
són procedents de València i Sevilla
Enguany podem observar un 13% de visitants
estrangers, procedents d’Alemanya, França, Bèlgica
i Anglaterra
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7.2 Consultes i informació (presencials, per telèfon i correu electrònic)

Durant el 2018, hem atès un total de 548
consultes i peticions d’informació sobre temes
diversos.

8. PLA DE QUALITAT EN DESTINACIÓ (SICTED)
Al llarg de l’any treballem en la millora constant i la revisió de cada un dels apartats del
manual de qualitat SICTED, creant i actualitzant tots el registres de control obligatoris i la
majoria dels recomanats. La regularitat en l’aplicació de l’avaluació continuada de la qualitat,
ens permet detectar fàcilment els problemes i resoldre’ls amb eficàcia, tant si es tracta de
qüestions d’infraestructura de les nostres instal·lacions, com de resultats en el
desenvolupament de les nostres activitats.
Aquest any les millores executades es concreten en:
- Millora en la il·luminació de la zona d’entrada, les escales i la sala d’actes: substitució dels
focus per leds.
- Adquisició de dues noves taules de presentacions per a la sala d’actes.
- Canvi de la màquina de calefacció-a/c per tal de millorar en l’adequació de la temperatura a
totes les sales de la Fundació.
-Substitució dels llums de l’ascensor per leds.
Al llarg de l’any hem assistit a la següent formació obligatòria que ofereix el SICTED:
- Protecció de dades i seguretat TIC: Millor prevenir que curar.
- Com prevenir i reaccionar davant d’un atac informàtic?, Tinc les dades del negoci protegides
o estic en risc?
- Els canvis més significatius de la nova Llei orgànica de Protecció de Dades. Què hem de
fer?
- Canvis en els manuals de bones pràctiques i Pla d’Accessibilitat Turística del Baix Empordà
- Com impulsar la Responsabilitat Corporativa i la Innovació
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El Consell Comarcal del Baix Empordà està duent a terme (des del 2017) el projecte Pla
d’Accessibilitat Turística del Baix Empordà. L’objectiu d’aquest projecte és identificar l’oferta
accessible de la comarca i posar-la en valor per tal de posicionar el Baix Empordà com a
destinació de turisme accessible. L’any 2017, vam participar en el projecte de diagnosi,
omplint una enquesta sobre l’accessibilitat de la Fundació Josep Pla i aquest mes de
novembre (2018) vam rebre la visita de validació. Properament rebrem l’informe de resultats
d’aquesta visita que ens indicarà els aspectes a millorar. Al llarg del 2019, el Consell
Comarcal durà a terme accions per posar en valor les empreses i recursos accessibles de la
comarca i fer-ne promoció.

Des de l’any 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 va tenir lloc el 21 de març al Museu de la Mediterrània (Torroella de Montgrí).

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, 40 de les quals subvenciona el Servei de Biblioteques. Aquest
any han a les següents biblioteques:
.25 d’octubre Club de Lectura sobre El carrer Estret de Josep Pla de la Biblioteca
Víctor Català de l’Escala, a càrrec de Francesc Montero. Assistents: 25 persones.
-Comunicació d’efemèrides dels escriptors associats a EE a traves de les xarxes socials
-Concurs La Casa del Mes, del fòrum QuèLlegeixes? de la ILC.
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-Presència actualitzada en el nou web d’EE, 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 de Govern (una al 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.
Des del setembre del 2016 formem part del projecte Palafrugell+ ─sorgit de la taula de
treball IPEP-Cultura, coordinada per la Marta Moreno, tècnica de l’IPEP─, amb un conveni de
col·laboració signat entre l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, l’Àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Palafrugell, el Museu del Suro, la Fundació Josep Pla, la Fundació Privada
Vila Casas-Museu Can Mario i la Fundació Bancària “la Caixa”. El projecte té per objecte
establir una promoció conjunta de les instal·lacions culturals i naturals de Palafrugell, oferint
una entrada conjunta a tots els espais esmentats així com, un descompte en una de les
activitats culturals que s’ofereixen cada mes.
Aquest any 2018, l’IPEP va proposar la participació en una enquesta de control sorpresa
anomenada “Mistery Guest” que consisteix en una “inspecció” feta per dues persones que es
fan passar per clients per tal de comprovar si a les recepcions de les diferents entitats i de les
oficines de turisme s’informava adequadament de l’oferta d’entrada conjunta Palafrugell +. En
el nostre cas, el resultat va ser plenament satisfactori, però d’11 llocs visitats, només 5 vam
complir eficaçment informant els usuaris. Donats els mals resultats, tots els representants
dels diferents punts d’informació es van comprometre a esmenar l’error i a instar els seus
treballadors a donar la informació correctament i en primera instància. L’any que ve es tornarà
a avaluar.

Gener
Col·laborem amb la campanya gastronòmica La Garoinada,
oferint entrades gratuïtes per visitar les exposicions de la
Fundació fins al 30 d’abril.
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Febrer
La Biblioteca de Palafrugell i la Fundació Josep Pla coordinaren
un nou Club de Lectura de clàssics catalans pel curs 2017-18
dinamitzat per especialistes:
.Dijous, 8.02.18: Vinyoli, Joan. Vent d'Aram. Edicions 62, 2013
Conduït per Miquel Martín, escriptor
.Dijous, 5.04.18: Pla, Josep. El quadern gris. Edicions Destino,
1966. Anna Aguiló, directora de la Fundació Josep Pla

Març
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 03.03 al 14.04. Taller Prendre la paraula a càrrec de
Cristina Cervià, actriu i directora de teatre. Hi assisteixen 8
persones.

Abril
Sant Jordi a Palafrugell
Del 14 al 23 d’abril 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:
-Sopa de Lletres, homenatge a Pompeu Fabra al carrer de
les Botines.
-21.04 Visita a la Fundació Josep Pla a càrrec d’Enric Farrés,
autor de l’exposició “Res no és meu” amb la col·laboració de
Bòlit, Centre d’Art Contemporani de Girona.
-21 i 22 d’abril: jornada de portes obertes i activitat infantil
coorganitzada per la taula de treball IPEP-Cultura de Palafrugell.
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-22.03 Lectura pública del Llibre de Lectura de Josep Pla
il·lustrat amb dibuixos de Lluís Bruguera
-23.04 Teatre al carrer. Lectura dramatitzada de textos de
Josep Pla a càrrec dels alumnes de l’Aula de Teatre.
-27.04 Acte de lliurament de premis del Concurs literari
Josep Pla, a l’IES F. M. Carreras, amb una conferència a càrrec
de l’escriptor, Miquel Martín.

Palafrugell, Flors i Violes 27.04 – 01.05
Participació en la novena edició de Palafrugell, Flors i Violes
amb la intervenció artística al pati de la Fundació anomenada
“Mig Europa cau...” a càrrec del col·lectiu M323.
-28.04 Grup instrumental de Guitarres de l’Escola de Música
de Palafrugell
- 28.04 Visita guiada a l’exposició “Mig Europa cau. Impressions
de Josep Pla sobre la Gran Guerra”
-29.04 Recital Mig Europa cau a càrrec dels alumnes del taller
Prendre la Paraula de l’Aula de Lletres de Palafrugell, dirigits
per Cristina Cervià
-30.04 Conjunt instrumental de Flautes de l’Escola de Música
de Palafrugell
-01.05 Recital Mig Europa cau a càrrec dels alumnes del taller
Prendre la Paraula de l’Aula de Lletres de Palafrugell, dirigits
per Cristina Cervià

Maig
Participació en les Festes de Primavera
19 i 20.05 Matí de portes obertes a la Fundació.
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De 31.05 al 03.06. Col·laborem en la 18a edició del Costa Brava
Line Dance Festival oferint entrades gratuïtes a tots els
participants per visitar les exposicions de la Fundació fins al 31
de desembre.

Juny
03.06 Col·laborem a la I Fira del Llibre Indilletres de La Bisbal
d’Empordà. Oferim un vermut literari al Restaurant Els Indians,
assisteixen 15 persones.

Juliol
10.07 Presentació del llibre Gaziel i Josep Pla. Estimat amic, a
cura de Manuel Llanas. Presentació a càrrec de Manuel Llanas,
Xavier Pla i Jordi Cornudella. Hi assistiren 30 persones.

Col·laboracions en la Festa Major de Palafrugell
15 - 31.07 “Josep Pla al Tabarín”, fotografies de Jaume
Massana, Enric Bruguera i text de Josep Pla (15.07 – 31.08)
19.07 Pompeu Fabra, l’homenot. Lectura dramatitzada de
l’Homenot de Josep Pla a càrrec de Gespa Teatre, companyia
de teatre amateur de Palamós.
21.07 Vermut literari a la Fonda Estrella de Palafrugell
20 – 22.07 Jornada de portes obertes a la Fundació
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Octubre
04.10 Pompeu Fabra, l’homenot. Lectura dramatitzada de
l’Homenot de Josep Pla a càrrec de Gespa Teatre, a Ca l’Anita
de Roses. Hi van assistir 43 persones.
09.10 Pompeu Fabra, l’homenot, a La Bisbal. Hi assistiren 34
persones.

La Biblioteca de Palafrugell i la Fundació Josep Pla
coordinaren un nou Club de Lectura de clàssics catalans pel
curs 2018-19 dinamitzat per especialistes:
.Dijous, 11.10.18: Anglada, M. Àngels. Viole d’amore. Conduït
per Anna Perera, Càtedra Patrimoni Literari (UdG)
.Dijous, 12.12.18: Bertrana, Prudenci. Tots els contes. Conduït
per Blai Gasull, Ed. Ela Geminada

Del 11.10 fins 04.11 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 31.01.2019.

14.10 Ens adherim a les Jornades Europees del Patrimoni
oferint jornada de portes obertes a la Fundació.
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20.10 Matinal de formació del Professorat sobre Patrimoni
Literari, a la Fundació Josep Pla. Organitzada per Espais Escrits
i els Serveis Territorials d’Ensenyament de Girona.
.
.Presentació d’EE i el Mapa Literari Català
.Espectacle “Espais enllà. Els clàssics de la literatura catalana en
un clic”
. Ruta Josep Pla a Cap Roig

Aula de Lletres de Palafrugell
Del 06.10 al 10.11 Escriure els records, a càrrec de Raquel
Picolo, escriptora i professora d’escriptura. Assisteixen 6
persones.
26.10 Pompeu Fabra, l’homenot. Lectura dramatitzada de
l’Homenot de Josep Pla a càrrec de Gespa Teatre, a la Llibreria
Vitel·la de L’Escala. Assistiren 30 persones.
30.10 Pompeu Fabra, l’homenot, a la Biblioteca Comarcal de
Blanes. Assistiren 48 persones.

Novembre
05.11 Participació a la VII Jornada Tècnica d’Espais Escrits
Entre cartografia i identitat que tingué lloc a la Fundació Palau
(Caldes d’Estrac).

08.11. Pompeu Fabra, l’homenot. Lectura dramatitzada de
l’Homenot de Josep Pla a càrrec de Gespa Teatre, a Palamós.
Hi assisteixen 30 persones
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Aula de Lletres de Palafrugell
Del 17.11 al 15.12 Llegir teatre avui, a càrrec de Cristina
Cervià, actriu i directora de teatre. Hi assisteixen 5 persones.

Desembre

14.12 Presentació del llibre Pere Coll i Rigau i la història de
l’arròs de Pals (1853-1918) de Josep Pla. A càrrec de Baltasar
Parera (besnet de Pere Coll i Rigau) i Xavier Pla (director
Càtedra Josep Pla). Assistiren 50 persones.

18.12. Pompeu Fabra, l’homenot. Lectura dramatitzada de
l’Homenot de Josep Pla a càrrec de Gespa Teatre, a Banyoles.
Hi assisteixen 30 persones
18.12. Pompeu Fabra, l’homenot. Lectura dramatitzada de
l’Homenot de Josep Pla a càrrec de Gespa Teatre, a Arbúcies.
Hi assisteixen 35 persones

Pessebre de la Fundació Josep Pla.
Per cinquè any consecutiu, 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 15 de desembre al 2 de febrer de 2019, s’ha pogut veure el
pessebre que ens ha fet Lluís Brias, pessebrista guardonat en
l’edició anterior del Concurs, ambientat a Ermedàs: capella de
St. Ramon i mas d’en Fina.
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Col·laboració en la Quina Nadalenca del Centre Fraternal de
Palafrugell. La Fundació ha lliurat vint catàlegs d’exposicions de
la Fundació, deu col·leccions de punts de llibre llibres i vint
entrades gratuïtes a una de les Rutes Josep Pla que organitzem
al llarg de l’any.

Col·laboració en la Quina de la Unió Esportiva de Jafre. La
Fundació ha lliurat vint catàlegs d’exposicions de la Fundació,
deu col·leccions de punts de llibre llibres i vint entrades gratuïtes
a una de les Rutes Josep Pla que organitzem al llarg de l’any.
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10. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2018
DESPESES

212.426,25

Treballs realitzats per altres empreses

5.418,89

Despeses de personal

Altres despeses d'explotació
Serveis exteriors

138.683,32

53.325,13
53.066,73

11.777,49
Reparacions i conservació
Serveis professionals ind. (gestoria, auditoria) 8.049,92
60,50
Transports
1.746,49
Primes d'assegurances
344,15
Serveis bancaris
10.995,01
Publicitat i organització d’activitats guiades
6.525,29
Subministraments elèctrics
855,19
Servei de guiatges
12.712,69
Altres serveis exteriors
Tributs
Pèrdues quotes socis

Despeses financeres
Despeses excepcionals
Despeses procedent de l'immobilitzat
Dotacions amortitzacions

218,40
40,00

0,00
473,79
3.905,81
10.619,31
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INGRESSOS

226.082,85

Ingressos vendes i prestacions serveis
Ingressos visites i vendes
Entrades exposicions
Visites guiades grups
Vendes

28.175,46
19.683,25
2.135,50
14.068,05
3.479,70
6.667,21
1.825,00

Ingressos serveis diversos
Quotes socis

Subvencions de capital trasp. rtats.

Subvenció a l'explotació i altres ingr.
Subvencions oficials
Ajuntament de Palafrugell
Consell Comarcal Baix Empordà
Diputació de Girona
Generalitat de Catalunya ILC
Generalitat de Catalunya Promoció Ús
Llengua
Donacions i altres ingressos
"la Caixa"
Ingressos financers
Ingressos excepcionals

Resultat de l'exercici

5.173,61

192.400,00
147.400,00
65.900,00
500,00
50.000,00
30.000,00
1.000,00

45.000,00
45.000,00

0,00
333,78

13.656,60

42

ANNEX 1
Bibliografia sobre Josep Pla
Llibres sobre Josep Pla
1. AA. DD. Professors de Solitud. J. Esquirol , fotògraf - J. Pla, escriptor. Palafrugell,
Fundació Josep Pla, 2018
2. Pla, Xavier i Fuster, Francisco. Josep Pla y Miguel Delibes. El escritor y su territorio.
Madrid: Ed. Sílex, 2018
Bibliografia amb referències a Josep Pla
1. AA. DD. El viaje y el escritor. Europa 1914-1939. Madrid: Museo de Arte
Contemporáneo, 2017
2. AA. DD. Homenatge a vint-i-vuit catalans eminents. Medalles d'or de la Generalitat
1978-1991. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1992
3. AA. DD. Jaume Ferrer Massanet. La memòria de la imatge. Palafrugell: Arxiu Municipal
de Palafrugell, 2018
4. AA. DD. Lletres i Arts. Visions de Ramon Casas. Barcelona: Institució de les Lletres
Catalanes, 2018
5. AA. DD. Terra de Lletres. Barcelona: Ed. Comanegra, 2018
6. AA. DD. Translating New York. Liverpool: University Press, 2018
7. Albert, C. Friedlein, R. i Martí, I. Els catalans i Llatinoamèrica. Barcelona: Edicions de
l’Abadia de Montserrat, 2017
8. Boix, Lourdes i Piñeiro, Miquel Dídac. L’Escala i Empúries. Girona: Quaderns de la
Revista de Girona, 2018
9. Bosch, Pere. La guerra de l’arròs. Lleida: Edicions De la Univesitat de Lleida, 2013
10. Carreras, Enric. Els versos de l’Ora marítima que tracten de Cypsela i el poblat ibèric...
La Seu d’Urgell: Edicions Salòria, 2018
11. Cots, Josep. Autorretrat de Jordi Garcés. Barcelona: Ed. Anagrama, 2018
12. Ferrer, Jaume. Josep Maria Poblet: periodisme i acció. Barcelona: Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 2018
13. March, Enric H. Somorrostro. Mirades literàries. Barcelona: Ajuntament de Barcelona,
2018
14. Massot, Josep. Joan Miró. El nen que parlava amb els arbres. Barcelona: Galàxia
Gutenberg, 2018
15. Munmany, Mireia. La gestió del patrimoni literari. Tarragona: Publicacions Universitat
Rovira i Virgili, 2017
16. Nunes, Maria. Rutes literàries de Barcelona, Salvat, Pla, Rodoreda, Capmany.
Barcelona: Ed. Meteora, 2018
17. Pagès, Vicens. Clàssics revisats. Girona Diputació de Girona, 2018
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18. Pujol, Adrià i Martín, Rubén. El fill del corrector. Hospitalet de Ll.: ED. Hurtado y
Ortega, 2018
19. Quera, Alfons. Josep Pla i la defensa de la literatura catalana en la postguerra (19461956). Girona: Universitat de Girona, 2017
20. Seguranyes, Mariona. El Dalí de Figueres. Barcelona: Ed. Viena, 2018
21. Sitjar, Miquel. Vall de Ribes. Girona: Quaderns de la Revista de Girona, 2018
22. Solequer, Jordi. Esteve Fàbregas i Barri. L'Home i la seva obra. Lloret de M.:
Ajuntament de Lloret de M., 2018
23. Torra, Quim. El quadern suís. Badalona: Ed. Proa, 2018
24. Trapiello, Andrés. Mundo es . Valencia: Ed. Pre-textos, 2017
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ANNEX 2 INFORME DE NOMBRE D'USUARIS

Activitats

Gener Febrer Març

Total
Total
Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. activitats usuaris

57

41

81

67

72

46

226

2

13

10

5

12

6

2

1

46

337

202

64

199

118

53

Núm. total de guiatges d'agenda

0

0

1

1

2

2

Núm. total de persones d'activitats guiades d'agenda

0

0

7

12

10

Consultes (presencials i online)

6

12

9

10

11

23

27

38

Visites
Núm. activitats guiades concertades
Núm. pers.activitats guiades concertades

Informació (presencials i online)

29

117

3

2

3

4

20

88

96

90

40

5

6

4

0

2

1

23

30

39

31

0

19

6

177

9

7

3

2

3

8

13

10

92

35

43

82

114

27

19

15

22

456

50

105

55
120

413

326

191

1.696

251

Presentacions i altres
Total

403 306

325

237

449

578 455

374

166

245

63
1.353
24

87

3.879
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Activitats en col·laboració
Gener Febrer Març Abril
03,03 a 14.04 - Aula de Lletres. Crisitina Cervià

Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des.

Total

8

08,03 - Ruta Josep Pla a Barcelona - Maria Nunes

20

1

10,03 - Ruta Josep Pla a Barcelona - Maria Nunes

23

1

01,04 - Ruta Josep Pla a Ullastret (MAC Ullastret)

8

06,04 - Club de lectura EQG - Biblioteca Palafrugell

11

07,04 - Ruta Josep Pla a Cap Roig

17

21,04 - Visita als llocs de l'artista - Enric Farrés

18

23,04 - Lectura St. Jordi (TMP)
27,04 - Premis Josep Pla (IES Frederic Martí)
28,04 a 01,05 - Palafrugell Flors i violes - Mig Europa
cau
22,05 - Ruta Josep Pla a Cap Roig

1

1

100
60
1.016

802

1

22

09,06 - Ruta Josep Pla a Cap Roig

26

1

24,06 - Ruta Josep Pla a Ullastret

4

1

Juliol - Josep Pla al Tabarín
17,08 - Ruta Josep Pla a Ullastret
09,09 - Inaguració JP i la civilització surera - Mas Cals
de Fitor
04,10 - Pompeu Fabra l'Homenot (Roses) - Gespa
Teatre
06,10 al 10,11 - Aula de Lletres "Escriure els records"
Raquel Picolo
06,10 - Ruta Josep Pla a Barcelona - Maria Nunes

51

22

30
1.500

1.500 1.500
1

1

70

170

1.501
70

43
6
7

1
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09,10 - Pompeu Fabra l'Homenot (La Bisbal) - Gespa
Teatre
11,10 - Club lectura Clàssics Catalans MA Anglada Bib Palafrugell

34
9

13,10 - Ruta Josep Pla a Cap Roig

16

1

14,10 - Ruta Josep Pla a Ullastret
20,10 - Matinal Formativa - EE - SSTT Ensenyament
Gi
25,10 - Club de lectura El Carrer Estret (L'Escala) Francesc Montero
26,10 - Pompeu Fabra l'Homenot (L'Escala) - Gespa
Teatre
30,10 - Pompeu Fabra l'Homenot (Blanes) - Gespa
Teatre

12

1

15

1

25
30
245

48

03,11 - Ruta Josep Pla a Cap Roig
04,11 - Visita guiada JP i civilització surera al Mas
Cals - Fitor
08,11 - Pompeu Fabra l'Homenot (Palamós) - Gespa
Teatre
10,11 - Lectura pública textos Aula de Lletres - Raquel
Picolo
17,11 al 15,12 - Aula de Lletres "Llegir teatre avui"
Cristina Cervià

22

1

26

1

30
11
95

6

02,12 - Conferència Mas Cals Fitor - Joan Botey

30

09,12 - Ruta Josep Pla a Ullastret
12,12 - Club de lectura - Prudenci Bertrana - Bib
Palafrugell
18,12 - Pompeu Fabra l'Homenot (Banyoles) - Gespa
Teatre
08,11 - Pompeu Fabra l'Homenot (Arbúcies) - Gespa
Teatre
total

12

TOTALS

1

5
30
0

0

51 1.016

22

120

413

377 1.207

347

282

35
282

15

4.812

267 1.949 2.079 525 619 261 527

102

8.691

30 1.500 1.501

70

245

95
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