
 

 

1. Línies estratègiques d’actuació i programació, 2019 
 
 
1.1. Biblioteca i Centre de Documentació. 

 

 

 . Manteniment i actualització 
 . Atenció als usuaris: préstecs i consultes 
 . Projecte de digitalització (2017) 

 

 
1.2. Exposicions temporals.  

 

 

. Coproducció de l’exposició temporal  “El primer artista que vaig conèixer. J. 
Pla – J. B. Coromina” amb la Fundació Rafael Masó de Girona. 
. Cerca i gestió d’itineràncies: “Mig Europa cau. Impressions de Josep Pla 
sobre la gran guerra” i “Professors de Solitud. J. Esquirol – J. Pla”. 

 

 
1.3. Servei Educatiu: Educació - Lleure -  Turisme.  

 

 

. Conceptualització, comunicació i producció d’activitats: Josep Pla, cuina i 
paisatge, Rutes literàries, Tallers educatius, Vermuts literaris... 
. Projecte d’Acció Social, 2019 

 

 
1.4. Comunicació.  

 

 

. Manteniment i actualització del nou web www.fundaciojoseppla.cat 

. Enviament de notes de premsa i butlletí 

. Manteniment i dinamització de xarxes socials: FB, TW... 

.Participació en el projecte Palafrugell+ www.palafrugellplus.com 

 

 
1.5. Participació en projectes i campanyes d’entitats municipals 

 

 

. Taula de treball IPEP – Cultura: Palafrugell + 

. Campanyes gastronòmiques (IPEP): La Garoinada i Es Niu 

. Esdeveniments Culturals: St. Jordi, Flors i Violes, Festes de Primavera, Festa 
Major i Nadal a Palafrugell 
. Aula de Lletres de Palafrugell (Àrea d’Educació) 
. Club de lectura de Clàssics Catalans (Biblioteca de Palafrugell) 

 

 
1.6 Participació en xarxes i altres institucions 

 
.Càtedra Josep Pla (UdG-FJP-Grup62) 
.Espais Escrits, Xarxa del Patrimoni Literari Català 
.Institució de les Lletres Catalanes 
 

 

 
1.7 Presentacions de bibliografia de Josep Pla o relacionada 
 

 

 



 

 

 
 
 

2. Pla de treball, 2019 
 

 
 

Acció/Activitat 

 
Responsable - 

Col·laboracions 
 

 
Temporització 

 

 
.Renovació i ampliació del Pla de Qualitat 
.Seguiment del Pla de Prevenció de Riscos laborals 
.Renovació del Pla d’Emergències  
 

 
Direcció i Administració 
 

 
Tot l’any 

 
.Comunicació 
    -Web www.fundaciojoseppla.cat. Actualització de formats i 
continguts per a ús en tota mena de dispositius mòbils. 
    -Comunicació periòdica i programada en les xarxes socials: 
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube i Whatsapp Business. 
   -Enviaments periòdics del butlletí d’activitats via e-mail. 
   -Enviaments postal (només als socis que no tenen e-mail). 
   -Publicitat estàtica en Mupis que gestiona l’IPEP (publicitat 
genèrica FJP i Ruta Josep Pla, PALAFRUGELL +). 
   -Repartiment de cartells de les activitats de l’Agenda d’estiu a 
Palafrugell i les platges. 
   -Renovació de la pancarta de la façana de darrera de la 
Fundació i la banderola de la façana principal (una vegada l’any). 
   -Reimpressió de fullets: genèric de la Fundació i genèric Ruta 
Josep Pla. Distribució a oficines de turisme i establiments 
d’allotjament (juny). 
   -Elaboració del recull de premsa anual: premsa escrita i digital. 
Inserció al web dels links més interessants. 
   -Enviament de la informació de les nostres activitats a les 
agendes dels mitjans de comunicació i de les entitats amb qui 
tenim convenis de col·laboració (publicitat a canvi de reducció en 
les entrades). 
   -Recollida de dades (enquestes) i anàlisi de les estadístiques 
d’usuaris: opinions i nombre. 
   -Registre de consultes i peticions d’informació presencials i 
virtuals. 
   -Implementació de continguts i rutes literàries al Mapa Literari 
d’Espais Escrits www.mapaliterari.cat, i al web d’EE 
www.espaisescrits.cat 
   -Col·laboracions puntuals en la revista Torre Farrera de Mont-
ras (dues vegades l’any), la revista Es Còdol de l’Associació 
d’Amics i Veïns de Calella, la revista de Palafrugell i a la revista 
Baix Empordà. 
   -Atenció permanent a tots els mitjans de comunicació que ho 
demanin 
 

 
Direcció i  Comunicació 
 

 
Tot l’any 

 
.Centre de Documentació. 
   -Catalogació i conservació de nous fons i atenció de consultes 
al Centre de Documentació i la Biblioteca Josep Pla. 
   -Coordinació de les tasques de digitalització d’una part de la 

 
Administració i Direcció  
 

 
Tot l’any 
 



 

 

documentació del Centre de Documentació de la Fundació Josep 
Pla, que dur a terme l’empresa DINSER gràcies a l’aportació del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
   -Seguiment de les tasques de preparació de la documentació 
per a la digitalització. 
   -Tasques de tractament de dades de les imatges procedents de 
la digitalització amb el suport de l’Arxiu Comarcal del Baix 
Empordà. 
   -Cerca de remitents desconeguts de l’epistolari de Josep Pla 
cedit per Frank Keerl,  a càrrec de la filòloga voluntària, Iolanda 
Pelegrí. 
   -Elaboració del Quadre de Classificació Documental per al web. 
 
 
.Participació en la direcció de la gestió d’Espais Escrits. Xarxa del 
Patrimoni Literari Català i en els projectes i activitats que s’hi 
duen a terme:   
   -Presència actualitzada en el web www.espaisescrits.cat 
   -Col·laboració en la reformulació del Mapa Literari Català 
www.mapaliterari.cat 
    -Catàleg de rutes literàries en línia i en paper. 
   -Programa “Clàssics Catalans al teu Club de Lectura” del Servei 
de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya (dinamització 
Clubs de lectura). 
   -Participació en el concurs “La casa del mes” del fòrum “Què 
llegeixes?” de la Institució de les Lletres Catalanes 
   -Participació en la Jornada Tècnica anual. 
   -Participació en l’oferta d’avantatges i descomptes d’activitats 
literàries per al carnet d’Amic d’EE 
    -Organització d’un viatge literari anual 
    -Organització de cursos de formació de professorat en 
patrimoni literari 
    -Participació en la Comunicació 
        

 
Direcció 

 
Tot l’any 
 

 
.Participació en les reunions mensuals de la Junta de Govern i del 
Consell Assessor de la Institució de les Lletres Catalanes en 
representació d’Espais Escrits. 
 

 
Direcció  

 
Tot l’any 

 
.Participació en el programa de Prescripció social impulsat pel 
Centre d’Atenció primària de Palafrugell, l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya i Càritas Palafrugell. 
 

 
Direcció 
Comunicació  

 
Tot l’any 

 
.Programació i coordinació de l’oferta estable amb concertació 
prèvia individual del programa “Josep Pla, cuina i paisatge” i de 
l’activitat “Vermut literari” amb la participació de diversos 
establiments d’hostaleria de la zona. 
 

 
Administració, 
Comunicació i Servei 
Educatiu 
 

 
Tot l’any 
 
 
 

 
.Servei Educatiu (Educació - Lleure -Turisme)  
   -Conceptualització de noves propostes: tallers educatius i 
activitats combinades (RJP i Taller). 
    -Ruta Josep Pla a Cap Roig (7 l’any i grups concertats) 
    -Ruta Josep Pla a Barcelona (3 l’any i grups concertats) 
    -Ruta Josep Pla a Ullastret (5 l’any i grups concertats) 
    -Adaptacions de l’oferta educativa per a segments de públics 

 
Direcció, Servei Educatiu, 
Cap Roig, MAC Ullastret, 
Casa Verdaguer la 
Literatura de Barcelona 
(MUHBA) 

 
Tot l’any 



 

 

específics. 
   -Realització de les activitats 
   -Calendari de visites guiades a les exposicions temporals. 
 
 
.Col·laboració amb l’Institut de Promoció Econòmica de 
Palafrugell: 
   -Campanyes de gastronomia, turisme i comerç: 
        .La Garoinada (gener - febrer) 
        .Flors i Violes (abril i maig) 
        .Es Niu (novembre) 
        .Nadal a Palafrugell (desembre) 
   -Taula de treball IPEP – Cultura 
        .Assistència mensual a la Junta de Govern de l’IPEP en         
representació de la tau la de treball.  
        .PALAFRUGELL +. Pla de comunicació: renovació de la 
imatge, insercions publicitàries, mantenim del web i elaboració 
d’una activitat familiar conjunta.  
           

 
Direcció 
IPEP 

 
Tot l’any 

 
.Participació en la Comissió de seguiment de la Càtedra Josep 
Pla. Els treballs en procés són: 
      -Edició correspondència Pla-J. Vicens Vives, a càrrec de  
Guillem Molla i pròleg de Joaquim Nadal (publicació prevista: 
juny, 2019) 
      -Edició correspondència Pla-Estelrich. Sílvia Coll-Vinent 
(publicació prevista: 2020 0 2021) 
      -Edició correspondència Pla-Moll. Fina Salord 
(publicació prevista: 2020 0 2021) 
      -Publicació del manuscrit del primer volum de la Història de la 
Segona República que pertany a l’Arxiu Frank Keerl i que està 
escrit en català. Edició i estudi preliminar a càrrec de Josepa 
Gallofré (publicació prevista: 2020). 
      -Hemeroteca Josep Pla: Creació d’una Base de Dades amb 
tots els articles publicats per Josep Pla amb el seu pdf 
corresponent a càrrec de Marta Callavé. 
       -Itineràncies de l'exposició "Mig Europa cau. Impressions de 
Josep Pla sobre la Gran Guerra" (Barcelona i Girona) 
 

- 
 

 
Tot l’any 

 
.Millores d’infraestructura i serveis: 
   -Construcció d’un sistema de desaiguat per assecar el celler 
(carrer Nou, 51) 
   -Incorporació d’un datàfon a la botiga. 
 

 
Direcció 
 
 

 
Tot l’any 

 
.Redacció de la Memòria 2018, el Pla de Treball i el pressupost 
del 2019. 
 
.Col·laboració en la redacció de la Memòria 2018 i el Pla de 
Treball 2019 d’Espais Escrits. 
 
.05.01.19 Visita guiada a l’exposició “Josep Pla i la civilització 
surera, al mas Cals de Fitor, a càrrec d’Annie Unland. 
 
 
 
 

 
Administració, Servei, 
Educatiu, Comunicació i 
Direcció 

 
Gener 
 
 



 

 

 
.Reunions preparatòries: 
     -Exposició “El primer artista que he conegut. J. Pla – J. B. 
Coromina” coproduïda amb la Fundació Masó de Girona  
      -Sant Jordi 2019. Àrea de Cultura de l’Ajuntament de 
Palafrugell 
    -Flors i Violes 2019. IPEP i artista que durà a terme la 
intervenció al pati. 
    -Taula de treball IPEP-Cultura. Dins el projecte Palafrugell +:  
organització d’una activitat familiar col·lectiva encarregada a 
l’empresa Il·lusions de Palafrugell i  comunicació a través  d’un 
autobús vinilat de la cia. Sarfa 
 

 
Direcció  

 
Gener - Febrer 

 
.Aula de Lletres: 
   -Taller Llegir poesia: el poder de la paraula, a càrrec de Miquel 
Martín (19.01-09.02) 
   -Taller El conte: la màxima concentració narrativa, a càrrec de 
Miquel Martín (16.02 – 09.03) 
   -Taller L’ofici d’articulista, a càrrec d’Enric Serra (16.03-27.04) 
 

 
Direcció i  
Àrea d’Educació (AdP) 
 

 
Gener - Juny 

 
.Itinerància de l’exposició “Mig Europa cau. Impressions de Josep 
Pla sobre la Gran Guerra” al Palau Robert de Barcelona, del 4 de 
febrer al 7 d’abril. 

 
Direcció  
Càtedra Josep Pla 
Palau Robert  
 

 
Febrer - Abril 

 
.Club de Lectura Clàssics Catalans 
    -Feliçment, sóc una dona, M. A. Capmany, a càrrec de Bel 
Graña 
   -11.04 El carret Estret, Josep Pla, a càrrec de Francesc 
Montero 
 

 
Direcció i Biblioteca de 
Palafrugell 
 

 
Febrer – Juny 
 

 
.Programació estable dins l’agenda de “Josep Pla, cuina i 
paisatge” (Pals, Llofriu, Tamariu, Calella i Palafrugell) amb la 
participació dels restaurants amics: Ca la Montse, Hotel Tamariu i 
Hotel Garbí. 
 

 
Administració 
Servei Educatiu, 
Comunicació 

 
Març - Desembre 

 
.ds. 09.03 Visita guiada a l’exposició temporal “Professors de 
Solitud. J. Esquirol, fotògraf – J. Pla, escriptor” a càrrec d’Enric 
Bruguera cocomissari de l’exposició. 
 
.dv. 22.03 Presentació del llibre d’Antoni Martí Monterde. París, 
Madrid, i New York. Les ciutats de lluny de Josep Pla, premi Joan 
Fuster dels Premis Octubre, 2018 
 

 
Direcció 
Comunicació 

 
Març 
 
 

 
.Ruta Josep Pla a Cap Roig 
   -20.04, 18.05, 08.06, 13.07, 14.09, 12.10 i 02.11. 
 
.Ruta Josep Pla a Ullastret 
   -21.04, 23.06, 18.08, 13.10 i 08.12 
 
 
 
 

 
Servei Educatiu 
Comunicació 

 
Abril - Desembre 



 

 

 
.Participació en El Dia de l’Art, coordinat per Bòlit, Centre d’Art 
Contemporani de Girona. Hi presentem la visita guiada a 
l’exposició de fotografia històrica i literatura “Professors de 
Solitud. J, Esquirol, fotògraf – J. Pla, escriptor”. 
 

 
Direcció  
Comunicació 
 

 
13 abril 

 
.Sant Jordi  
 
   -05.04 Acte de lliurament de premis del Concurs literari Josep 
Pla, a l’IES F. M. Carreras, amb una conferència a càrrec de 
l’escriptor, Marius Serra. 
   -11.04 Club de Lectura El carrer Estret, Josep Pla 
   -13.04 Activitat dia del Dia de l’Art. 
   -17.04 – 12.05 Mostra de les il·lustracions de J. M. Ferrer Mateu 
de la Ruta Josep Pla a Barcelona.  
   -20.04 Ruta Josep Pla a Cap Roig 
   -21.04 Ruta Josep Pla a Ullastret 
   -23.04 Jornada de Portes Obertes 
   -27.04 Lectura continuada de l’Homenot que Josep Pla va 
dedicar a Pompeu Fabra, de 10:00 – 14:00 al TMP. 
   -27.04 Espectacle “... de Solfes i de Manduques” a càrrec de la 
Coral Vergelitana dirigit per Quim Lecina. cançons i textos de 
Josep Pla, de tema gastronòmic. Auditori del Museu del Suro, 
19:00. 
 

 
Direcció 
Comunicació 
Servei Educatiu 
Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de Palafrugell 
 
 
 

 
Abril 

 
03 - 05.05.2019     Flors i Violes  
 
   -Intervenció artística al pati de la FJP titulada “Pompeu Fabra, el 
mestre”, a càrrec de Rosa Aguiló. 
   -2 concerts (flautes i guitarres) a càrrec dels alumnes de 
l’Escola de Música. 
   -Dissabte, 04.05 a les 19:00 Presentació del llibre Rutes 
literàries (2) de Maria Nunes que conté la Ruta Josep Pla a 
Barcelona i mostra de les il·lustracions de J. M. Ferrer Mateu. 
   -Diumenge, 05.05 a les 19:00 “Pompeu Fabra, l’Homenot”. Final 
de gira. A càrrec de Jordi Massoni de la cia. teatral La Gespa de 
Palamós.   
 

 
Direcció, Administració, 
Servei Educatiu i 
Comunicació 
IPEP 
 
 
 

 
28.04 – 01.05 

 
.Programació dels tallers de l’Aula de Lletres de Palafrugell per al 
curs 2018-19 
 
.Programació del Club de lectura Clàssics Catalans amb la 
col·laboració de la Biblioteca de Palafrugell, per al curs 2018-19 
 
.Dissabtes, 4, 11, 18 i 25 de maig. Visita guiada “Josep Pla. La 
diabòlica il·lusió d’escriure” a la Fundació Josep Pla, 12:00. 
 
.12.05.19. Ruta Josep Pla a Barcelona. MUHBA, Casa Verdaguer 
de la literatura de Barcelona 
 
.Festes de Primavera. 19-21.05.  Matí de portes obertes 
 
.Disseny i producció de quatre productes de marxandatge: llapis, 
llibretes, imants i tasses. 
 

 
Direcció 
Comunicació 
 

 
Maig 



 

 

 
.Vermut literari Josep Pla 
     -26.05 Hotel Tamariu 
     -29.06 Calau Bar de Calella. Festa major Calella  
     -01.07 Fonda Estrella de Palafrugell. Festa Major Palafrugell 
     -22.08 Hotel Terralet de Llafranc. Festa Major Llafranc 
 

 
Comunicació 
Administració 

 
Maig - Agost 
 

 
.Inici del projecte Gimcana familiar organitzada per la taula de 
treball IPEP-Cultura. 
 
.08 i 09.06 Jornada de Portes Obertes (FFPrimavera de 
Palafrugell) 
 
15.06. Inauguració de l’exposició “El primer artista que vaig 
conèixer” Joan B. Coromina i Josep Pla. 
 
.28.06. Presentació del llibre Josep Pla – Jaume Vicens Vives. 
L’hora de les decisions. Cartes 1950-1960 a càrrec de l’editor del 
text, G. Molla i l’historiador i autor de pròleg J. Nadal. 
 

 
Direcció 
Administració 
Comunicació 
Fundació Rafael Masó 
Càtedra Josep Pla 
Ed. Destino/Grup 62 

 
Juny 

 
.10-12.07 Organització amb l’ICE J. Pallach (UdG-Dept. 
Educació) d’un curs de formació de Tècniques narratives per a 
professors d’ensenyament secundari. 
 
.Col·laboració en la Festa Major de Palafrugell  
     - “Josep Pla al Tabarín” 
     - Vermut literari a la Fonda Estrella de Palafrugell 
      

 
Direcció  
Aula de Lletres 
ICE Josep Pallach 
 
Comunicació 
AMP 
Àrea de Cultura AdP 
 

 
Juliol 

 
.Dissabtes, 7, 14, 21 i 28 de setembre. Visita guiada “Josep Pla. 
La diabòlica il·lusió d’escriure” a la Fundació Josep Pla, 12:00. 
 
.Participació en l’activitat: Lliçons de Literatura Anglesa 
. 26.10.19 Sala Polivalent de la Biblioteca de Palafrugell 12:00 
James Joyce i el conte “Els Morts”, dins l’obra “Dublinesos”. 
A càrrec de Miquel Berga, professor de la UPF i escriptor. 
. 08.02.20 Sala Polivalent de la Biblioteca de Palafrugell 12:00 
George Orwell i “Homenatge a Catalunya”. 
A càrrec de Miquel Berga, professor de la UPF i escriptor. 
. 28.03.20 Sala Polivalent de la Biblioteca de Palafrugell 12.00 
“La Senyora Dalloway” de Virginia Woolf. 
A càrrec de Pere Gifra, profesor de la UPF. 
Aquestes Lliçons de Literatura Anglesa, en dissabte i en format 
tertúlia o club de lectura, son una col·laboració de la Fundació 
Tom Sharpe, la Biblioteca de Palafrugell i la Fundació Josep Pla. 
 

 
Servei Educatiu 
 
 

 
Setembre 

 
.Participació en el curs de formació per al professorat sobre 
Patrimoni Literari coorganitzat per l’ICE Josep Pallach i Espais 
Escrits. 
 
.Presentació de la programació de l’Aula de Lletres de Palafrugell 
A la Biblioteca de Palafrugell 
 
 
 

 
Direcció  
Comunicació 
 
 
Direcció 

 
Octubre 
 



 

 

 
.Dinamització de Clubs de Lectura a diverses biblioteques de 
Catalunya dels llibres de Josep Pla: El quadern gris, El carrer 
Estret, Cabotatge mediterrani i Fer-se totes les il·lusions possibles 
i altres notes disperses. 
 
.Preparació de l’exposició temporal 2020 “Josep Pla vist per 
Eugeni Forcano”. 
 

 
Direcció   
Espais Escrits 
Servei de Biblioteques  
Generalitat de Catalunya 
 
Direcció 
 

 
Setembre – Desembre 
 

 
.Inici dels tallers de l’Aula de Lletres 
       -Escrits autobiogràfics, Raquel Picolo 
       -L’art d’explicar contes. Meri Yanes 
       -Articulisme, Enric Serra (gener 2020) 
       -Llegir poesia, Miquel Martín (febrer 2020) 
       -La llegenda coma a gènere literari. M. Martín (març, 2020) 
       -La mirada incisiva (sketching). Lluís Bruguera (maig, 2020) 
 
.Participació en les Jornades Europees del Patrimoni.  
      -11. 10 i 12.10 (matí). Jornada de Portes Obertes. 
      -12.10 Ruta Josep Pla a Cap Roig 
      -13.10 Ruta Josep Pla a Ullastret 
             
.Visites guiades a l’exposició temporal “El primer artista que vaig 
conèixer” J. B. Coromina i J. Pla: 
     -05.10 i 23.11 a càrrec de Jordi Falgàs. 
     -04.01.2020 a càrrec d’Annie Unland. 
 
.Projecte de dinamització de l’Espai de Lectura a l’aire lliure dels 
Jardins de Cap Roig 2020. Espai, infraestructura (mobiliari, 
biblioteca...) i  programació estable. 
 

 
Direcció  
Comunicació 
Administraci 

 
Octubre - Desembre 

 
.Participació en la campanya gastronòmica organitzada per 
l’IPEP, Es Niu. 
 
.Participació en la campanya de promoció cultural Fem Cultura de 
la Diputació de Girona amb la Ruta Josep Pla a Cap Roig 
 
.Participació en la Jornada Tècnica d’Espais Escrits   
 
.Participació en el dinar d’Homenatge a Josep Pla, organitzat per 
l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. 
 
.Participació en l’edició del llibre de bibliòfil, Josep Pla – Ferran 
Adrià. La nostra cuina tradicional de l’Associació de Bibliòfils de 
Barcelona i l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició.  
 

 
Direcció 
Comunicació i  
Servei Educatiu 
 
 
 
 
 

 
Novembre 
 

 
.Itinerància de l’exposició “Mig Europa cau. Impressions de Josep 
Pla sobre la Gran Guerra” a la Casa de Cultura de Girona, del 14 
de novembre al 10 de gener. Visites guiades a càrrec de 
Francesc Montero, comissari: 26.11 i 14.12 a les 19:00 
 

 
Direcció 
Comunicació 

 
Novembre – Gener 20 
 

 
.Itinerància de l’exposició “Professors de Solitud. J. Esquirol – J. 
Pla” a l’Alfolí de la Sal de l’Escala.  
 

 
Direcció 
Comunicació 

 
Novembre – Febrer 20 



 

 

 
.Nadal a la Fundació Josep Pla 
   -20.12 Pessebre a càrrec de Lluís Brias, ambientat en el mas 
Cals de Fitor. Es podrà visitar fins al dia 2 de febrer. 
   -28.12  12:00 Visita guiada “Josep Pla. La diabòlica il·lusió 
                         d’escriure” 
               18:00 Activitat familiar “Ens divertim llegint” a la Pista de 
                         Gel. 
   -04.01  Jornada de portes obertes 
               18:00 Visita guiada a l’exposició “El primer artista que 
                         vaig conèixer”. Joan B. Coromina i Josep Pla a  
                         càrrec d’Annie Unland. 
 
.Participació en la guia de pessebres visitables de Palafrugell 
 
.Participació en la Quina del Centre Fraternal i de Jafre. 
 
.Renovació de tres finestres de les sales d’exposició temporal 
(façana aparcament del Casal). 
 
.Renovació làmpada de peu del despatx de direcció. 
 
.Inici de les pràctiques de Maria del Moral, estudiant de l’INS Baix 
Empordà a través d’un Acord de col·laboració per a la formació 
pràctica en centres de treball (110 hores).  
 

 
Direcció  
Comunicació 

 
Desembre – Gener 20 
 

 
.Tancament administratiu i comptable de l’exercici 2019, 
justificació de subvencions i redacció de la Memòria 2019. 
 
.Elaboració del pressupost i Pla de treball de l’exercici 2020. 
 

 
Direcció  
Administració 

 
Desembre – Gener 20 

 
.Participació en el tancament de l’exercici 2019, justificació de 
subvencions i redacció de la Memòria 2019 d’Espais Escrits.  
 
.Participació en l’elaboració del pressupost i Pla de Treball de 
l’exercici 2020 d’Espais Escrits. 
 

 
Direcció 

 
Desembre – Gener 20 

 
 
Amb el suport: 
 
Ajuntament de Palafrugell 
Diputació de Girona 
Inst. de les Lletres Catalanes 
Departament Cultura  (GdC)  
“la Caixa” Obra Social 
Consell Com. Baix Empordà 
 

I la col·laboració: 
 
Àrea de Cultura de l’Aj. de Palafrugell 
Àrea d’Educació de l’Aj. de Palafrugell 
Institut de Prom. Econòmica de Palafrugell 
IES Frederic Martí i Carreras de Palafrugell 
Arxiu Municipal de Palafrugell 
Museu del Suro de Palafrugell 
Jardins de Cap Roig 
Can Mario. Fundació Vila Casas (Palafrugell) 
Biennal de Fotografia Xavier Miserachs 
 
Museu de l’Anxova i la Sal de l’Escala 
Cia. teatral “La Gespa” 
Servei de Biblioteques (GdC) 
Museu Arqueològic Catalunya. Ullastret 
Càtedra Josep Pla (UdG – Grup 62 – FJP) 

 
 
Centre Fraternal. Palafrugell 
Hotel Garbí. Calella 
Restaurant Sala Gran. Llofriu 
Hotel Tamariu. Tamariu 
Restaurant Ca la Montse. Llofriu 
Fonda l’Estrella. Palafrugell 
Restaurant Calau 
Hotel Terralet. Llafranc 
Mas Cals. Fitor 
 
Pla de Qualitat SICTED 
 
 



 

 

Espais Escrits. Xarxa del Pat. Literari Cat. 
Mapa Literari Català d’EE 
Palau Robert de Barcelona 
Casa de la Paraula de Santa Coloma de Farners 
Casa de Cultura de Girona 
Càritas 
CAP Palafrugell 
Bòlit. Centre d’art Contemporani de Girona 
Ed. Destino/Grup 62 
Ed. Meteora 
Fundació Rafael Masó 

 
 
Palafrugell, novembre, 2019 
 

 

 


