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1. PRESENTACIÓ
La Fundació Josep Pla, un any més, ha assolit els objectius assenyalats en els seus estatuts
de “promoure la lectura i els estudis de l’obra de l’escriptor Josep Pla”. En primer lloc, 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.
El projecte més destacat de l’any ha estat, la coproducció, amb la Fundació Rafael Masó de
Girona, de l’exposició “El primer artista que vaig conèixer” Joan B. Coromina i Josep Pla
─i la publicació de l’excel·lent catàleg─, comissariada per Jordi Falgàs, director de la Fundació
Masó,
Josep Pla començava el retrat de passaport que va dedicar a Joan Baptista Coromina afirmant
que va ser el primer artista que va conèixer a la seva vida. Nascut a la Bisbal d’Empordà l’any
1890, Joan B. Coromina i Figueras és conegut sobretot perquè des de ben jove i fins a la seva
prematura mort, el 1919, va ser un dels principals col·laboradors de l’arquitecte gironí Rafael
Masó (1880-1935). Però després de ser nomenat director de l’Escola Menor d’Arts i Indústries
de Palafrugell, el 1913, Coromina també es va convertir en un dels millors amics de joventut de
Josep Pla (1897-1981), i l’escriptor en va deixar un ampli testimoni a El quadern gris i altres
llibres. L’un, a través dels seus textos, i l’altre, a través de les seves pintures i dibuixos, Pla i
Coromina ens ofereixen una mirada privilegiada a persones i paisatges de l’Empordà i Girona
d’ara fa cent anys, dues visions que es complementen com ho feu la seva amistat.
Vull destacar també, les itineràncies d’exposicions de producció pròpia que hem pogut dur a
terme gràcies al suport i complicitat de diverses institucions. El Palau Robert de Barcelona i la
Casa de Cultura de Girona han acollit l’exposició temporal de l’any passat “Mig Europa cau.
Impressions de Josep Pla sobre la Gran Guerra” i l’Alfolí de l’Escala, l’exposició produïda
l’any 2018, “Professors de solitud. Josep Esquirol, fotògraf – Josep Pla, escriptor”. Poder
mostrar les nostres exposicions temporals a llocs tan emblemàtics i concorreguts com aquests,
ens permet donar a conèixer la feina que anem fent i transferir-ne el nou coneixement que s’ha
elaborat en aquests projectes a un nombre molt elevat de públic.
Pel que fa a les presentacions de llibres, enguany hem tingut el goig de presentar un llibre que
conté documents cedits pel nebot de l’escriptor, Frank Keerl Pla que malauradament ens va
deixar ara fa un any, al nostre Centre de Documentació: Josep Pla. Jaume Vicens Vives.
L’hora de les decisions. Cartes 1950-1960. Hi van participar, Joaquim Nadal, historiador i
autor del pròleg, Guillem Molla, editor, Jordi Cornudella (Grup 62) i Xavier Pla, director de la
Càtedra Josep Pla.
També hem presentat el llibre d’Antoni Martí Monterde. París, Madrid, i Nova York. Les
ciutats de lluny de Josep Pla, premi Joan Fuster dels Premis Octubre, 2018, amb la
participació de l’autor, Antoni Martí Monterde, Xavier Pla, patró de la Fundació i director de la
Càtedra Josep Pla, i Albert Gómez, secretari de la Fundació.
La cloenda de l’Any Pompeu Fabra ens va permetre dedicar-li la Lectura continuada de Sant
Jordi, que va tancar el Molt Honorable president de la Generalitat de Catalunya, senyor Quim,
Torra i Pla, així com les nostres activitats de la nostra participació a Flors i Violes. Per una
banda, l’excel·lent intervenció artística de Rosa Aguiló, Pompeu Fabra, l’esquelet de la
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llengua al patí de la Fundació i per l’altra, la darrera interpretació de L’homenot, Pompeu
Fabra, lectura dramatitzada d’una part de l’homenot que Pla va dedicar-li, a càrrec de l’actor i
director de la Gespa Teatre, Jordi Massoni.
Hem dut a terme la nostra tasca habitual de manteniment, catalogació i atenció a les consultes
al Centre de Documentació i a la Biblioteca. Hem continuat les tasques de preparació de
documentació per al projecte de digitalització que vam iniciar l’any 2017 i hem incorporat a la
biblioteca les noves adquisicions de llibres de Pla o sobre Josep Pla. Aquest any, hem creat
una nova biblioteca, la Biblioteca Auxiliar de la Fundació Josep Pla on hi recollim bibliografia
relacionada amb el patrimoni literari català que havíem anat recopilant al llarg dels darrers
quinze anys.
La Fundació Josep Pla col·labora per catorzè 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 de 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, a 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 a les
petites aportacions de socis i usuaris, el seu suport imprescindible, sense el qual res del que
expliquem en aquesta memòria hauria estat possible.

Anna Aguiló i Miquel
Directora
Palafrugell, gener de 2020
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2. ÒRGANS DE GOVERN I DE GESTIÓ
EL PATRONAT
President

Miquel Noguer Planas

Diputació de Girona

Vicepresidenta

Carme Renedo

Generalitat de Catalunya

Secretari - tresorer Albert Gómez i Casas
Vocal

Joan Badia i Homs

Vocal

M. Teresa Frigola i Borràs

Ajuntament de Palafrugell

Consell C. Baix Empordà

(fins setembre 2019)

Vocal

Enric Marquès i Serra

Consell C. Baix Empordà

(des de setembre 2019)

Vocal

Josep Ollé i Pous

Vocal

Frank Keerl i Pla

Fundació “la Caixa”

(fins gener 2019)

Vocal

Jordi Keerl Luis
(des de setembre 2019)

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
(fins setembre 2019)

Vocal

Frederic Suñer i Casadevall

Vocal

Albert Tané i Padrós

Ajuntament de Palafrugell

(fins setembre 2019)

Vocal

Josep Piferrer i Puig

Ajuntament de Palafrugell

(des de setembre 2019)

Vocal

Josep Valls i Grau

Vocal

Jordi Xuclà i Costa
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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
(fins maig 2019)

Comunicació

Mireia Xarau i Abellán

Guiatges

Mireia Xarau i Abellán
Helena Ferrer i Codesido
(fins maig 2019)

Atenció al públic

Helena Ferrer i Codesido
(fins maig 2019)

Marta Fullola i Isern
(de 15.06 a 15.09.2019)

Voluntariat

Iolanda Pelegrí i Taulina
Annie Unland
Helena Ferrer i Codesido
(a partir del juny 2019)

Pràctiques

Maria del Moral
(a partir del desembre 2019)
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3. BIBLIOTECA I CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
3.1 Biblioteca http://cataleg.udg.edu/search~S1*cat/
Durant l’any 2019, s’han incorporat a la Biblioteca de la Fundació 4 llibres de Josep Pla: 2
publicats en català, 1 en castellà i 1 en xinès.
Català
Pla, Josep. (Edició de Doria, Sergi). Un país en crisis. Crónicas españolas de los años 30.
Barcelona: Edhasa, 2018
Pla, Josep. Josep Pla - Jaume Vicens Vives. L'hora de les decisions. Cartes 1950-1960.
Barcelona: Edicions Destino, 2019
Castellà
Pla, Josep. Las ciudades del mar. Barcelona: Ed. Destino, 2019
Xinès
Pla, Josep. El quadern gris – xinès. Shanghai99, 2019
Aquest any, també s’han incorporat 3 publicacions sobre Josep Pla i 12 publicacions amb
referències a Josep Pla (ANNEX 1).
Al llarg dels anys hem anat acumulant llibres fruit de les diferents col·laboracions amb altres
entitats a l’hora d’organitzar les activitats. Són llibres de temes diversos (majoritàriament
relacionats amb la literatura catalana) és per aquest motiu que hem creat la Biblioteca Auxiliar
amb la catalogació d’un total de 213 llibres.
3.2 Centre de Documentació
Durant l’any 2019 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 (33).
També hem creat l’Hemeroteca Auxiliar de la Fundació amb la catalogació de 5 revistes.
Hem dut a terme la tasca de reordenació i creació de la base de dades d’articles solts de
revista, de Josep Pla i sobre l’escriptor o la Fundació, que pel fet de no tenir tot l’exemplar, no
poden ser catalogats com a tal.
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:
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TV:
. Programa Carrarius de TVE, una sèrie documental que s'emet a partir del desembre a la
desconnexió catalana de TVE
Edicions de llibres i altres:
. Josep Pla. Jaume Vicens Vives. L’hora de les decisions. Cartes 1950-1960. Editorial Destino,
juny 2019
. Pla, Josep. Las ciudades del mar. Edicions Destino, octubre 2019
.Josep Pla – Ferran Adrià. La nostra cuina tradicional, editat per l’Associació de Bibliòfils de
Barcelona i l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició.
Revistes, diaris, revistes digitals i webs:
. Revista de Palafrugell, Núm.304, febrer 2019.
. La Torre Ferrera, Núm. 23, juliol 2019.
. La Torre Ferrera, Núm. 24 desembre 2019.
. Es Còdol, núm.58, juny 2019 .
. Es Còdol, núm.59, desembre 2019.
Exposicions:
. Col·laborem amb l’exposició “El país dels cuiners. De Ca la Teta a el Bulli”, es va poder visitar
al Museu de l’Empordà (Figueres) del 27 d’abril fins al 15 de setembre.
3.2.3 Epistolari
Hem seguit amb la cerca de remitents desconeguts, a càrrec de la voluntària Iolanda Pelegrí,
de l’epistolari de Josep Pla cedit per Frank Keerl, i amb la seva posterior reordenació física i
digital.
També hem continuat amb les tasques de preparació de la documentació per a la seva
posterior digitalització.
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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 93% 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?”
-

Més bona senyalització
El documental final és molt llarg però en general tot bé
Tot molt ben cuidat
Sempre és un plaer venir-hi. El meu escriptor de referència.
Muy bien
Me quedo con muchas ganas de conocer la biblioteca
Res
Potser presència manuscrits
Casa moderna, cal restaurar a com era quan hi vivia ell
Siempre hay los mismos videos, biblioteca cerrada
8

-

Video una mica massa antic
Més informació sobre la casa
Més dades sobre la família
Bon lloc per iniciar coneixement de JP
Aprecien les traduccions
Informació de la Fundació Josep Pla
Fer horari seguit al migdia i tancar mes aviat al vespre
Visió molt completa de la vida i l'obra
Poder veure l'exterior i ho he pogut fer
El so entrevista de Soler Serrano és inintel·ligible
Res, tot bé

4.2 Exposicions temporals
4.2.1 Exposició “Professors de solitud. J. Esquirol, fotògraf – J. Pla, escriptor”
De l’01.07.18 al 05.05.19
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 històrica
"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.
9

4.2.2 Exposició “El primer artista que vaig conèixer”. Joan B. Coromina i Josep Pla
Del 15.06.19 al 03.05.20
Josep Pla començava el retrat de passaport que va dedicar a
Joan Baptista Coromina afirmant que va ser el primer artista
que va conèixer a la seva vida. Nascut a la Bisbal d’Empordà
l’any 1890, Joan B. Coromina i Figueras és conegut sobretot
perquè des de ben jove i fins a la seva prematura mort, el
1919, va ser un dels principals col·laboradors de l’arquitecte
gironí Rafael Masó (1880-1935), per a qui va fer molts treballs
com a ceramista, escultor i pintor. Però després de ser
nomenat director de l’Escola Menor d’Arts i Indústries de
Palafrugell, el 1913, Coromina també es va convertir en un
dels millors amics de joventut de Josep Pla (1897-1981), i
l’escriptor en va deixar un ampli testimoni a El quadern gris i
altres llibres, set més, tal com es pot comprovar a l’Obra
Completa.
L’un, a través dels seus textos, i l’altre, a través de les seves
pintures i dibuixos, Pla i Coromina ens ofereixen una mirada
privilegiada a persones i paisatges de l’Empordà i Girona d’ara
fa cent anys, dues visions que es complementen com ho feu la
seva amistat. Coincidint amb la commemoració del centenari
de la mort de Joan B. Coromina, aquesta exposició i el catàleg
homònim presenten una selecció de la col·lecció de més de
270 obres seves adquirides per la Fundació Rafael Masó el
2015 i el 2017, la majoria de les quals s’exposen per primera vegada. Així doncs, aquesta
exposició no vol ser una mostra antològica de l’obra de Joan B. Coromina, per a la qual haurien
fet falta obres que es conserven en altres museus i col·leccions particulars. En realitat,
10

l’exposició no ofereix ni una visió
retrospectiva completa ni una selecció
de les que segurament són les millors
obres de Coromina, ja que en els lots
adquirits hi havia sobretot esbossos,
croquis, apunts, estudis i obres de petit
format. Tanmateix, aquesta exposició ha
estat l’ocasió per estudiar la col·lecció
amb detall, i han aparegut peces de gran
interès que permeten aprofundir en la
comprensió de l’obra d’aquest artista
bisbalenc.
Comissariada per Jordi Falgàs, director de la Fundació Rafael Masó
Selecció de textos de Josep Pla d’Anna Aguiló, directora de la Fundació Josep Pla
Exposició produïda per la Fundació Josep Pla i la Fundació Rafael Masó
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4.3 Exposicions itinerants
4.3.1 Exposició “Mig Europa cau. Impressions de Josep Pla sobre la Gran Guerra” al
Palau Robert de Barcelona
Del 05.02.19 al 31.03.19
La Fundació Josep Pla i la Càtedra Josep Pla (UdGGrup62-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
hemeroteques, ofereix un panorama complet de la situació del moment i la forma com va ser
viscuda a casa nostra.
Paral·lelament es dugueren a terme dues visites guiades amb l’assistència de 32 persones en
total.
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4.3.2 Exposició “Mig Europa cau. Impressions de Josep Pla sobre la Gran Guerra” a la
Casa de Cultura de Girona
Del 14.11.19 al 10.01.20

4.3.3 Exposició “Professors de solitud. J. Esquirol, fotògraf – J. Pla, escriptor” a l’Alfolí
de la Sal de l’Escala.
Del 08.11.19 al 16.02.20
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5. SERVEI EDUCATIU. Educació, lleure i turisme
El Servei Educatiu de la Fundació Josep Pla, durant el 2019, 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 per a turistes amb interessos culturals que visiten Palafrugell i el Baix
Empordà. Durant l’any 2019, el Servei Educatiu ha elaborat noves activitats que descrivim a
continuació:
Rutes
Projecte Acció Social Ruta Josep Pla pel Palafrugell surer per a Fundació Palafrugell Gent
Gran.
Ruta Josep Pla pel Palafrugell surer adaptada al concepte de “Civilització Surera” de Josep Pla
i al nivell de dificultat dels usuaris de la Fundació Gent Gran (persones de tercera edat amb
dificultats cognitives i de mobilitat). El recorregut va ser modificat perquè fos accessible a les
cadires de rodes.
Visites guiades
Professors de solitud. Josep Esquirol, fotògraf – Josep Pla, escriptor.
Visita guiada a càrrec d’Enric Bruguera, cocomissari de l’esposició i assessor de la Biennal de
Fotografia Xavier Miserachs. Explicació dels diferents àmbits de l’exposició amb especial
èmfasi en la lectura de textos literaris.
Josep Pla. La diabòlica il·lusió d’escriure.
Visita guiada a l’exposició permanent enfocada en la faceta d’autor prolífic, meticulós i molt
treballador i s’explica sumàriament les característiques de l’Obra Completa de Josep Pla.
Aquesta activitat es crea per tal d’oferir-la com “activitat cultural” per al tiquet conjunt
“Palafrugell+”, però s’ofereix també en altres moments.
“El primer artista que vaig conèixer” Joan B. Coromina i Josep Pla.
Visita guiada a càrrec del comissari de l’exposició, Jordi Falgàs, director de la Fundació Rafael
Masó
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5.1 Oferta d’activitats (2019)
Visites guiades a les exposicions:
1. Exposició permanent
2. Exposicions temporals “Mig Europa cau. Impressions de Josep Pla sobre la Gran Guerra” i
“El primer artista que vaig conèixer”. Joan B. Coromina i Josep Pla
Ruta Josep Pla:
1. Ruta Josep Pla a Palafrugell
2. Ruta Josep Pla a Calella
3. Ruta Josep Pla a Pals
4. Ruta Josep Pla a St. Sebastià
5. Ruta Josep Pla a Tamariu
6. Ruta Josep Pla a Llofriu
7. Ruta Josep Pla a Ullastret
8. Ruta Josep Pla pel Palafrugell surer
9. Ruta Josep Pla a Barcelona
10. 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
Cuina i literatura:
1. Josep Pla, cuina i paisatge
2. Vermut literari

5.2 Activitats guiades concertades realitzades durant l’any 2019
Activitats guiades concertades
Escoles
Lleure i turisme
Total

Núm. grups
14
24
38

Núm. persones
501
499
1.000
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Gràfica mensual d’activitats guiades concertades 2019

5.2.1 Adaptacions curriculars a les demandes dels centres educatius (curs 2018-2019)
Ruta Josep Pla a Tamariu adaptada a alumnes i voluntaris per la llengua de l’Oficina de Català
de La Bisbal
Reducció dels textos i aplicació d’eines de lectura en veu alta.
Ruta Josep Pla a Pals adaptada a 3r de primària per a l’escola Les Alzines de Girona
Adaptació molt bàsica dels textos, ús del llenguatge entenedor, ús de recursos pedagògics i
aplicació d’eines de lectura en veu alta.
Visita guiada per a un grup de nouvinguts de la Creu Roja de Palafrugell que aprenen català
Adaptació molt bàsica de la visita guiada a l’exposició permanent i amb un ús del llenguatge
entenedor.
Ruta Josep Pla a Calella per a un grup de nouvinguts de la Creu Roja de Palafrugell que
aprenen català
Adaptació molt bàsica dels textos i ús del llenguatge entenedor.
Ruta Josep Pla a Cap Roig amb lectura de textos de l’actor Ernest Villegas per al programa del
Patronat de Turisme Girona-Costa Brava, “Novembre. Som Cultura”
Adaptació de la ruta a dues veus.
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5.3 Activitats guiades de l’Agenda 2019 (inscripció individual)
Activitats guiades (inscripció individual)
Exposició permanent

Núm.
d’activitats

Núm. pers.

11

60

3

23

2

17

3

41

1

23

2

32

Professors de solitud

2

20

El primer artista que vaig conèixer

2

11

2

34

1
2
7
5
1

3
45
124
65
18

Vermut literari

2

16

Total

46

532

Calella
Josep Pla, cuina i Llofriu
paisatge
Tamariu

Exposicions
temporals

Ruta Josep Pla

Josep Pla i la civilització surera
(Mas Cals de Fitor)
Mig Europa Cau. Impressions de
Josep Pla sobre la Gran Guerra
(Palau Robert )

Mig Europa Cau. Impressions de
Josep Pla sobre la Gran Guerra
(Girona)
pel Palafrugell surer
Barcelona
Cap Roig
Ullastret
Pals

Gràfica mensual d’activitats guiades de l’Agenda 2019
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6. COMUNICACIÓ
6.1. Estadístiques del web i xarxes socials
El nou web de la Fundació es va estrenar el desembre de 2018 i per tant, aquest any disposem
de dades de Google analítics de tot un any.
6.1.1 Web www.fundaciojoseppla.cat.
.Nombre de visites totals: 15.364, d’aquests el 86,7% només entren una vegada i el 13,3%
repeteixen. El nombre absolut de pàgines vistes és de 52.056 i el nombre de pàgines relatius a
1 sessió d’usuari és de 2,5 pàgines de mitjana. Observem que si ve ha baixat el nombre
d’usuaris, el nombre de pàgines vistes ha pujat, per tant, menys usuaris busquen més
informació al web.
.Durada mitjana de la sessió: 2’14’’.
.Procedència de les visites: El 77,16% és procedent de l’Estat Espanyol, sobretot de la
província de Barcelona i després, Girona i Madrid.
.Les dades demogràfiques respecte al sexe i l’edat són: el 55,64% de visites són dones i un
44,36%, homes. Com els darrers 2 anys, el públic femení és lleugerament superior.
.El segment d’edat majoritari és de més de 65 anys. Ens trobem amb un públic un segment
més gran que els anys anteriors.
.Les pàgines més vistes del web són les següents:
1. Inici en català
2. Obra Completa català
3. Inici castellà

4. Agenda català
5. Biografia català

Destaquem l’aparició de l’agenda en quarta posició. Podem atribuir-ho al millor posicionament en
SEO del web nou. Destaquem també un increment molt significatiu (600 visites) al web el mes de
febrer de 2019 probablement en motiu de la defunció de Frank Keerl Pla.
6.1.2 Estadístiques de Google My Bussines

Puntuació
Cerques totals
Cerques directes
Cerques indirectes
Visualitzacions totals
Visualitzacions Cerca de Google
Visualitzacions en Maps
Accions totals
Demanar indicacions de com arribar
Trucades
Visualitzacions de fotos

Any 2019
4,8
72758
41771
30987
156910
12909
144001
1439
638
697
104
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Fem servir aquesta eina de Google per penjar-hi els actes de l’Agenda.
6.1.3 Estadístiques Pàgina Facebook/FJosepPla
La pàgina de Facebook compta amb 5.156 “M’agrada” a la pàgina i 15 ressenyes amb una
puntuació de 4,9 sobre 5.
El 56% dels fans són homes, 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). Aquestes
dades son iguals que l’any anterior.
Durant el 2019 hem continuat amb l’ús d’etiquetes, geogràfiques i d’altres institucions
(partners) i amb l’ús d’imatges creades expressament per xarxes socials.
Enguany hem publicat al Facebook el BloqG 100 anys. Les publicacions tenen molt bon
resultat, essent les més vistes i les que tenen més participació a la publicació.
S’observa un major nombre de visualitzacions i participació a les publicacions que són:
citacions de Josep Pla i links a articles de diari. Es publiquen Stories automàticament des
d’Instagram. Utilitzem l’eina Esdeveniments per penjar els actes de l’Agenda.
6.1.4 Estadístiques de Twitter
Tenim una visibilitat mitjana de 900 impressions per dia i 3 retweets diaris (el doble que l’any
anterior). En total formem part de 136 llistes d’usuaris que ens donen visibilitat als seus
perfils.
Tenim 4109 seguidors. Les dades demogràfiques donen com a resultat una audiència d’un
62% d’homes.
Enguany hem publicat al Twitter el BloqG 100 anys, que com a FB té molt bona visibilitat.
6.1.5 Estadístiques de Youtube i Vimeo
A la xarxa social de videos Youtube tenim 67 vídeos publicats, 44 subscriptors i 5753
visualitzacions totals en tots els vídeos, de les quals 776 corresponen al darrer any. Aquest
any hem publicat dues presentacions de llibre, una presentació d’exposició i dos vídeos
promocionant Regala Cultura per Nadal.
El canal Vímeo de la Fundació Josep Pla ofereix:
 les presentacions des de 2006 fins a 2011
 dos vídeos de CatalunyaSelect sobre la Ruta Josep Pla a Calella i el Josep Pla, cuina
i paisatge
 un vídeo genèric sobre la Fundació Josep Pla
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6.1.6 Instagram
Tenim 298 publicacions i 585 seguidors, dels quals 96 i 53 són de 2019. Aquest any hem
incrementat les publicacions als Instastories, la qual cosa dona molt bon resultat. La mateixa
publicació es publica de forma automàtica als Stories de Facebook i manualment als Stories
de WhatsApp.
6.1.7 WhatsApp
El 2019 hem creat un compte de WhatsApp Bussines per tal d’informar a qui s’hi vulgui
inscriure de les activitats de la Fundació. Hi publiquem l’activitat de l’agenda i Stories.
6.2 Enviaments de correu electrònic i enviament postal (ANNEX 2)
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 i al butlletí general donen un
resultat millor que altres mitjans pel que fa a la comunicació.
Hem dissenyat invitacions digitals que hem enviat a un sector de la base de dades que
anomenem VIPS (habitants de Palafrugell, socis, patrons, regidors i alguna altra persona
rellevant).
Enviem butlletins per correu electrònic a diferents segments de la nostra base de dades:
1. Butlletí d’usuaris general: hi ha un total de 1.718 inscrits al butlletí que reben
informació de la nostra agenda. Té una taxa d’obertura lleument per sobre de la mitjana (entre
el 20 i el 30%)
2. Alumnes de l’Aula de Lletres (84): enviem la informació rellevant per als alumnes
inscrits als tallers de l’Aula de Lletres de Palafrugell des del seu inici (curs 2013-14)
3. Persones de Palafrugell, Socis i Patrons de la Fundació (352): quan hi ha un
esdeveniment que requereix una invitació els l’enviem com a recordatori i com a deferència.
4. Socis (54): fem un enviament només als socis per la gestió del pagament de la
quota anual.
5. Premsa: enviem la informació de la nostra agenda i, si s’escau, una nota de
premsa, a un total de 314 correus de periodistes i mitjans.
6. Escoles personalitzades: enviem informació periòdica sobre el Servei Educatiu a
422 correus d’escoles que han treballat amb nosaltres i a totes les de Palafrugell i comarques
gironines.
7. Escoles de Catalunya: enviem informació del Servei Educatiu a un total de 2.523
escoles de les 4 demarcacions a final i principi de cada curs.
Pel que fa al Butlletí d’usuaris general, hem de destacar que hi ha 2 correus-e que tenen una
major taxa d’obertura, el de la inauguració de l’exposició temporal “El primer artista que vaig
conèixer” Joan B. Coromina i Josep Pla i el de Nadal. Per altra banda, durant la temporada
d’estiu (entre juny i setembre) hem enviat 10 correus la taxa d’obertura dels quals es manté
més alta que la resta de l’any.
20

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 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 de juny enviem fullet i cartell de l’exposició temporal “El primer artista que vaig
conèixer”. Joan B. Coromina i Josep Pla, el cartell-agenda 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.
El mes de setembre enviem el fullet i el cartell de l’Aula de Lletres a les biblioteques i llibreries
del Baix Empordà, al Museu de la Mediterrània, l’Arxiu de St. Feliu i La Gorga de Palamós.
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, flyers i pancartes)
Com els darrers anys, l’IPEP ens ofereix utilitzar els suports 2x1 i els Mupis (3 al llarg de l’any
a la plaça del Pou d’en Bonet i a la cruïlla de Les Palmeres) 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 participem amb 8 visites guiades “La
diabòlica il·lusió d’escriure”. Publiquem periòdicament al web de Palafrugell+ i 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 2.650 cartells-flyer de
les activitats guiades “Josep Pla, cuina i paisatge” dels mesos juny, juliol, setembre i octubre
en forma de cartell-agenda. En vam fer 2.500 de plegats i 150 desplegats com a cartell.
Vàrem actualitzar el cartell de la Ruta Josep Pla a Ullastret que va distribuir a xarxes socials.
Hem fet imprimir 3.650 cartells-minicatàleg per a l’exposició temporal “El primer artista que
vaig conèixer”. Joan B. Coromina i Josep Pla dels que n’hem distribuït la meitat el mes de
juliol. L’altra meitat es repartiran al març i Setmana Santa de 2020.
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.
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6.4 Aparicions als mitjans de comunicació
Aparicions a TV
 Paisatges encreuats. TV Olot per Xarxa de Televisions locals, 13.06.19
Aparicions a ràdio
 Francesc Montero, comissari “Mig Europa cau. Impressions de Josep Pla sobre la
Gran Guerra”. La Cope, 6.12.19
Aparicions a mitjans digitals
 “Plans per fer amb la canalla aquest Nadal” Ara Criatures, 20.12.19
https://criatures.ara.cat/oci/agenda-familiar-nadal_0_2366163378.html
 Biarnes, Nicole “Josep Pla – provokanter Heimatdichter, konservativer Anarchist”
https://www.freibeuter-reisen.org/josep-pla-provokanter-heimatdichterkonservativer-anarchist/
Aparicions a Premsa
Premsa sobre la Fundació Josep Pla
Blocs sobre la Fundació Josep Pla
Revistes sobre la Fundació Josep Pla

7
1
4

Premsa sobre Josep Pla
Blocs sobre Josep Pla
Revistes sobre Josep Pla

279
20
37

Total

348

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 les agendes de la
Generalitat de Catalunya, d’Espais Escrits, del web RedCostaBrava 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 del Consell Comarcal del Baix Empordà, el web de Palafrugell+ i
l’agenda de La Vanguardia ens permeten entrar-hi els continguts nosaltres mateixos. De
forma puntual ens publiquen Menuts Girona, la Fundació Catalana de l’Esplai i el Geieg de
Girona.
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.
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Amb el Tr3sC vam pactar el 2013 que cada vegada que programem un “Josep Pla, cuina i
paisatge” ells ens en fan dues fitxes al web, un enviament de butlletí electrònic, un anunci a El
Periódico i eventualment una falca a iCatFM.

7. USUARIS (ANNEX 3)
7.1 Visites individuals
Al llarg del 2019, hem rebut 890 persones en visites individuals a les exposicions de la
Fundació.
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. Total
44
21
53
71
69
80
174
181 87 57
22
31 890
Les visites de particulars, tal com es pot apreciar a la gràfica es concentren durant els mesos
de juliol i agost.

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 71% procedent de la província de
Barcelona, un 20% de la província de Girona, un
7% de Tarragona i un 2% de Lleida.
L’altre percentatge a tenir en compte és el 8%
dels visitants que vénen d’Espanya,
concretament de: Logroño, Madrid, Menorca,
Saragossa, Sevilla i València.
Enguany podem observar un 15% de visitants
estrangers, procedents d’Alemanya, Anglaterra,
Argentina, Àustria, Bèlgica, Escòcia i França.
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7.2 Consultes i informació (presencials, per telèfon i correu electrònic)

Durant el 2019, hem atès un total de 433
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 2019 s’han dut a terme les taques d’adaptació al nou Manual de Bones
Pràctiques, incorporant tots els punts necessaris i fent les modificacions oportunes per a
complir amb el nivell de qualitat sol·licitat.
Les millores executades al llarg de l’any es concreten en:
- Incorporació d’un datàfon a la botiga per tal de poder cobrar amb targeta.
- Incorporació d’una nova prestatgeria a la biblioteca per instal·lar-hi els llibres de la biblioteca
auxiliar.
- Pintura i sanejament de les parets on es van canviar les finestres de la planta baixa.
També hem assistit a la següent formació obligatòria que ofereix el SICTED:
- Valoració i dubtes sobre els nous manuals de bones pràctiques a càrrec de Marc Genés,
tècnic de turisme del Consell Comarcal del Baix Empordà.
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- Els nous reptes del webmàrqueting: com treballar les pàgines d’opinions en portals
(TRIPADVISOR) i en d’altres Online Travel Agencies (OTA), a càrrec del Dr. José Antonio
Donaire (Universitat de Girona)
- Apunt legal: la nova llei del control horari, a càrrec de la Sra. Marta Romaguera, advocada
de RM Assessors.
- Com treballar els nous punts de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) del SICTED

Com ja és habitual els darrers anys, el Consell Comarcal del Baix Empordà organitza l’acte de
lliurament dels distintius de reconeixement de Compromís de Qualitat Turística en Destinació
en algun dels establiments/entitats adherides al SICTED. Aquest any va tenir lloc el 26 d’abril
al Càmping Valldaro (Platja d’Aro).

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, 50 de les quals subvenciona el Servei de Biblioteques. Aquest
any hem participat en els clubs de lectura de les biblioteques de Palafrugell (11.04, El carrer
Estret), Vilobí d’Onyar (25.09, El quadern gris) i Martorelles (27.09 El carrer Estret).
-Comunicació d’efemèrides i citacions dels escriptors associats a EE a traves de les xarxes
socials: FB, TW i Instagram.
-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.
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-Participació en les jornades de formació per als socis d’Espais Escrits i en les propostes de
formació per a docents coorganitzades per EE, l’ICE Josep Pallach i el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
- 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.
Des del setembre del 2016 formem part del projecte Palafrugell+ ─projecte de la taula de
treball IPEP-Cultura, coordinada per 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.

Gener
Col·laborem amb la campanya gastronòmica La Garoinada,
oferint entrades gratuïtes per visitar les exposicions de la
Fundació fins al 30 d’abril.

Aula de Lletres de Palafrugell
Del 19.01 al 09.02 Llegir poesia: el poder de la paraula, a
càrrec de Miquel Martín, escriptor.
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Febrer
La Biblioteca de Palafrugell i la Fundació Josep Pla coordinen el
Club de Lectura de clàssics catalans pel curs 2018-19
dinamitzat per especialistes. Aquest 2019 es va dur a terme:
.Dijous, 14.02.19: Capmany, M. Aurèlia. Feliçment, jo sóc una
dona.
.Dijous, 11.04.19: Pla, Josep. El carrer Estret. A càrrec de
Francesc Montero.

Aula de Lletres de Palafrugell
Del 16.02 al 09.03 El conte: la màxima concentració
narrativa, a càrrec de Miquel Martín, escriptor.

Març
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
Hi participen, Antoni Martí Monterde (autor), Xavier Pla (patró de
la Fundació i director de la Càtedra Josep Pla) i Albert Gómez
(secretari de la Fundació).

Aula de Lletres de Palafrugell
Del 23.03 al 27.04 L’ofici d’articulista, a càrrec d’Enric Serra,
periodista.
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Abril
Sant Jordi a Palafrugell – Activitats Fundació Josep Pla
.Divendres, 05.04 Teatre Municipal de Palafrugell
Acte de lliurament de premis del 44è Concurs literari Josep Pla
i Francesc Alsius dins el marc del 50è aniversari de l’INS
Frederic Martí Carreras. Conferència, d’obertura “Jugar, llegir,
tal vegada escriure” a càrrec del senyor Màrius Serra i Roig,
escriptor, periodista, autor de mots encreuats, traductor de
l’anglès i enigmista.
.Dijous, 11.04 Biblioteca de Palafrugell
Club de lectura Clàssics Catalans. Josep Pla. El carrer Estret.
(Educaula, 2012). Dinamitzat per Francesc Montero,
col·laborador de la Càtedra Josep Pla (UdG-FJP-Grup 62).
.Dissabte, 13.04 Fundació Josep Pla
Visita guiada a l’exposició “Professors de Solitud. J. Esquirol,
fotògraf – J. Pla, escriptor”. Dia internacional de l’Art.
.Dissabte, 20.04 Ruta Josep Pla a Cap Roig
.Diumenge, 21.04 Ruta Josep Pla a Ullastret
.Dimarts, 23.04 Portes obertes a la Fundació
.Dissabte, 27.04. Teatre Municipal de Palafrugell
Lectura
continuada de l’Homenot que Josep Pla va dedicar a Pompeu
Fabra.
. Auditori del Museu del Suro
Espectacle “De Solfes i Manduques”. A càrrec de la Coral
Vergelitana, dirigit per Quim Lecina, amb cançons i textos de
Josep Pla, de tema gastronòmic.
Del 17.04 al 12.05 Fundació Josep Pla
Mostra de les il·lustracions de J. M. Farré Mateu, dibuixant
sketcher, de la Ruta Josep Pla a Barcelona, elaborada per
Maria Nunes.
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Palafrugell, Flors i Violes. Del 3 al 5 de maig
-Ambientació del pati de la Fundació Josep Pla, Pompeu Fabra,
l’esquelet de la llengua a càrrec de Rosa Aguiló
-Sala d’actes: Mostra de les il·lustracions de Josep M. Farré
del llibre de Maria Nunes, Rutes literàries de Barcelona, 2.
Salvat, Pla, Rodoreda i Capmany (Meteora, 2018).
.Dissabte, 04.05
-Concert a càrrec del Conjunt instrumental de Flautes de
l’Escola de Música de Palafrugell
-Visita guiada “La diabòlica il·lusió d’escriure”
-Presentació del llibre de Maria Nunes, Rutes literàries de
Barcelona, 2. Salvat, Pla, Rodoreda i Capmany amb
il·lustracions de Josep M. Farré (Meteora, 2018), amb la
participació de Maria Nunes, Josep M. Farré i Anna Aguiló,
directora de la Fundació Josep Pla.
Diumenge, 05.05
-Concert a càrrec del Conjunt instrumental de guitarres de
l’Escola de Música de Palafrugell
-“L’Homenot, Pompeu Fabra” Lectura teatralitzada de
l’homenot que Josep Pla va dedicar a Pompeu Fabra a càrrec de
Jordi Massoni, actor i director de Gespa Teatre de Palamós.

Maig
Dia Internacional dels museus 18 i 19 de maig
Ens adherim a la celebració del Dia Internacional dels Museus
oferint les següents activitats gratuïtes:
. Dissabte, 18.05.19
Visita guiada “Josep Pla. La diabòlica il·lusió d’escriure”
. Diumenge, 19.05.19
Portes obertes a la Fundació
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Juny
Participació en les Festes de Primavera. Dies 8 i 9 de juny.
.Portes obertes a la Fundació durant tot el cap de setmana.
.Diumenge, 8.05. Ruta Josep Pla a Cap Roig

Dia 28. Presentació del llibre Josep Pla. Jaume Vicens Vives.
L’hora de les decisions. Cartes 1950-1960
Amb la participació de Joaquim Nadal, historiador i autor del
pròleg, Guillem Molla, editor, Jordi Cornudella (Grup 62) i Xavier
Pla, director de la Càtedra Josep Pla.

Juliol
Dia 9.Taller de Lectura de Poesia dins el programa de formació
del professorat Equipa’t de l’ICE J. Pallach (UdG-Dept.
Educació).

Agost
Col·laboracions en la Festa Major de Palafrugell 2019
Fins al 31 d’agost “Josep Pla al Tabarín”, Fotografia de Lluís
Català a partir d’un text de Josep Pla i una imatge de l’Arxiu
Municipal de Palafrugell, col·lecció Carme Petit Deulofeu.
20.07 Vermut literari a la Fonda Estrella de Palafrugell
19 – 21.07 Jornada de portes obertes a la Fundació
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Setembre
Dia 25. Biblioteca Can Roscada de Vilobí d’Onyar. Club de
lectura El quadern gris de Josep Pla, a càrrec de Francesc
Montero.

Dia 27. Biblioteca Montserrat Roig de Martorelles. Club de
lectura El quadern gris de Josep Pla, a càrrec de Francesc
Montero.

Octubre
Dia 3. Presentació de la programació de l’Aula de Lletres de
Palafrugell a la Biblioteca de Palafrugell i presentació del llibre de
la professora Raquel Picolo, Escriure sense por. Manual
d’escriptura creativa.

De l’11 al 13. Un any més, ens adherim a les Jornades
Europees del Patrimoni i oferim gratuïtament les següents
activitats:
-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
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De l’11.10 fins 03.11 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 31.01.2020.

Dia 11. Jornades Europees de Patrimoni – Teatre Mundet, St.
Antoni de Calonge. Conferències: tema central: Memòria
literària sobre restes de la vil·la romana i monestir d’El
Coller de Sant Antoni. A càrrec de Esther Loaisa (Ateneu
Popular), Joan Badia (Patró de la Fundació Josep Pla) i Narcís
Figeuras (Coordinadora Centres d’Estudis Parla Catalana).

Aula de Lletres de Palafrugell. Curs 2019-2020
Del 12.10 al 09.11 Escrits autobiogràfcis, a càrrec de Raquel
Picolo, escriptora i professora d’escriptura.

La nova proposta que ofereix la Biblioteca de Palafrugell i la
Fundació Josep Pla de Club de Lectura de Clàssics Catalans
pel curs 2019-20 és la següent:
24.10.19 Octubre de Miquel Pairolí. Dinamització a càrrec
d’Àngel Madrià, director de l’Editorial les Gavarres.
12.12.19 El dia a dia de Joan Brossa. Dinamització a càrrec
d’Ester Xargay, poeta i vídeo-artista
06.03.20 Gent del meu exili de Teresa Pàmies. Dinamització a
càrrec de Montse Barderi, escriptora, periodista, filòsofa i
comissària de l‘any Teresa Pàmies.
16.04.20 Fer-se totes les il·lusions possibles de Josep Pla.
Dinamització a càrrec de Francesc Montero, col·laborador de la
Càtedra i la Fundació Josep Pla.
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Col·laboració en les Lliçons de Literatura Anglesa,
coorganitzades amb la Biblioteca de palafrugell i la Fundació
Tom Sharpe.
. 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.

Novembre
Dia 2. Participació en la campanya de promoció cultural Fem
Cultura de la Diputació de Girona.
.Participem en el video promocional enregistrat parcialment a
Cap Roig.
.Oferim la Ruta Josep a Cap Roig amb la col·laboració especial
de l’actor Ernest Villegas.

04.11 Participació a la VIII Jornada Tècnica d’Espais Escrits,
Treballar en xarxa els autors patrimonials, que va tenir lloc a la
seu de la Fundació Joan Brossa (La Seca, 2. Barcelona).

Dia 12. Participació en el curs de formació per al professorat
sobre Patrimoni Literari coorganitzat per l’ICE Josep Pallach i
Espais Escrits.
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Desembre
Pessebre de la Fundació Josep Pla.
Del 20 de desembre al 2 de febrer de 2020, s’ha pogut veure el
pessebre que ens ha fet Lluís Brias, pessebrista guardonat en
l’edició anterior del Concurs, ambientat al Mas Cals de Fitor.
Per sisè any consecutiu, la Fundació ha participat en el Concurs
de Pessebres de Palafrugell en la categoria de Pessebres
Tradicionals i Populars, obtenint el primer premi d’aquesta
categoria.

Col·laboració en la Quina Nadalenca del Centre Fraternal de
Palafrugell.

La Fundació ha lliurat nou exemplars del llibre El cuaderno gris
de Josep Pla, nou exemplars del llibre Palafrugell. Vida i
miracles de Joan Pla, nou punts de llibre i nou tasses amb
citacions de Josep Pla

Col·laboració en la Quina de la Unió Esportiva de Jafre.

La Fundació ha lliurat vuit exemplars del llibre El cuaderno gris
de Josep Pla, vuit exemplars del llibre, Palafrugell. Vida i
miracles de Joan Pla, vuit tasses amb citacions de Josep Pla i
vuit punts de llibre de Josep Martinell,
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10. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2019
DESPESES

207.374,20

Treballs realitzats per altres empreses

12.510,66

Despeses de personal

Altres despeses d'explotació
Serveis exteriors

135.271,87

49.930,08
49.766,28

4.054,05
Reparacions i conservació
Serveis professionals ind. (gestoria, auditoria) 10.325,02
873,72
Transports
2.188,91
Primes d'assegurances
249,54
Serveis bancaris
11.595,18
Publicitat i organització d’activitats guiades
6.975,70
Subministraments elèctrics
185,53
Servei de guiatges
13.318,63
Altres serveis exteriors
Tributs
Pèrdues quotes socis

Despeses excepcionals
Despeses procedent de l'immobilitzat
Dotacions amortitzacions

163,80
0,00

2,10
123,69
9.535,80
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INGRESSOS

212.845,12

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

37.976,18
19.271,67
1.383,50
13.788,80
4.099,37
16.959,51
1.745,00

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
Donacions i altres ingressos
"la Caixa"
IRMU
Ingressos excepcionals

Resultat de l'exercici

5.173,61

169.541,00
1478.466,00
66.500,00
500,00
50.000,00
31.466,00

21.075,00
20.000,00
1.075,00

154,33

5.470,92
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ANNEX 1
Bibliografia sobre Josep Pla
Llibres sobre Josep Pla
1. Falgàs, Jordi (Editor). "El primer artista que vaig conèixer" Joan B. Coromina i Josep
Pla. Palafrugell-Girona: Fundació Josep Pla - Fundació Rafael Masó, 2019
2. Febrés, Xavier. Josep Pla: sis amics i una amant. Barcelona: Empúries, 2019
3. Martí Monterde, Antoni. París, Madrid, Nova York: les ciutats de lluny de Josep Pla.
València: Edicions 3i4, 2019
Bibliografia amb referències a Josep Pla
1. AA. DD. El país dels cuiners. De Ca La Teta a el Bulli. Figueres: Ajuntament de
Figueres, Museu de l'Empordà i Editorial Efadós, 2019
2. Berga, Miquel. Guspires de l'Almadraba en el setanta aniversari de Jaume Subirós.
Divertimento. Edició de bibliòfil. Octubre 2019
3. Bruguera, Maria. Els exvots mariners del'ermita de Sant Sebastià de la Guarda.
Separata Estudis del Baix Empordà (Volum 38. p.307 a 327). Sant Feliu de Guíxols:
Institut d'Estudis del Baix Empordà, 2019.
4. Garolera, N., Marí, A. I Mitrani, A. (Editors). Els anys teòrics. Arts, literatura i crítica.
1962-1979. Barcelona: Angle Editorial, 2018
5. Martí Monterde, Antoni. Joan Fuster: la paraula assaig. Catarroja: Editorial Afers, 2019
6. Martí Monterde, Antoni. L’erosió. Barcelona: Editorial Minúscula, 2019
7. Moré Aguirre, David. El sublim i el quotidià dels fars de Catalunya. Paisatge, tècnica,
cultura i societat a partir dels àlbums de visites. Tossa de Mar: Centre d'Estudis
Tossencs, 2017
8. Palahí, Olga. Martí Jordi i Frigola. Alcalde republicà de Palafrugell. Barcelona:
Fundació Josep Irla, maig 2019
9. Porras, Marina. L’enveja. Barcelona: Fragmenta Editorial, 2019
10. Serrano, Lluís. Hostals, fondes i hotels. Dels hostals medievals a l'hotel del Centro,
passant per la fonda Casa Marieta i fins als establiments actuals. Cassà de la Selva:
Editorial Gavarres, 2017
11. Sombor, Vicent. Joan Fuster: relacions personals, relacions literàries. València:
Publicacions Universitat de València, 2006
12. Vibot, Tomàs. L’ensaïmada. L’espiral de plaer. Mallorca: El Gall Editor, 2019
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ANNEX 2 e-mail marketing
Alumnes de l'Aula de Lletres
Data

Campanya

Subscrits Obertura

17/1/2019

IV Premi de conte curt Es Còdol per als alumnes de l'Aula de
Lletres

84

53,3

20/8/2019

Informació Aula de Lletres. Curs 19-20

77

54,5

Butlletí usuaris general
Data
30/1/019
22/2/2019
28/2/2019
14/3/2019

Campanya
Itinerància exposició "Mig Europa cau. Impressions de Josep
Pla sobre la Gran Guerra" al Palau Robert, Club de Lectura
Clàssics Catalans i Exposició temporal.
Visita guiada "Mig Europa cau. Impressions de Josep Pla
sobre la Gran Guerra", pròrroga inscripcions taller "L'ofici
d'articulista de l'Aula de Lletres i Exposició temporal.
Visita guiada a l'exposició temporal, visita guiada "Mig Europa
cau" i pròrroga inscripcions taller "L'ofici d'articulista" de l'Aula
de Lletres.
Visita guiada "Mig Europa cau", invitació llibre A. Martí
Monterde i Josep Pla, cuina i paisatge a Pals.

Subscrits Obertura
1724

27

1727

32,2

1724

31,5

1733

31,6

2/4/2019

Activitat de Setmana Santa i Sant Jordi.

1726

29,6

18/4/2019

Ruta Josep Pla a Ullastret i Sant Jordi.

1722

30,3

25/4/2019

Espectacle "De solfes i manduques..." i Flors i violes

1722

28,7

1722

29,3

1722

27,7

1719

28,4

1716

24,5

1728

32,2

1728

31

1724

31

7/5/2019
15/5/2019
23/5/2019
30/5/2019
13/6/2019
20/6/2019
2/7/2019

Visita guiada "Josep Pla. La diabòlica il·lusió d'escriure", Ruta
Josep Pla a Barcelona, Cap Roig i Dia Internacional dels
Museus.
Dia Internacional dels Museus, Visita guiada "Josep Pla. La
diabòlica il·lusió d'escriure" i Vermut a Tamariu.
Visita guiada "Josep Pla. La diabòlica il·lusió d'escriure",
Vermut a Tamariu i novetats a la botiga.
Festes de Primavera i inauguració "El primer artista que vaig
conèixer" Joan B. Coromina i Josep Pla.
Inauguració "El primer artista que vaig conèixer" Joan B.
Coromina i Josep Pla, Ruta Josep Pla a Ullastret, presentació
del llibre L'hora de les decisions i Vermut Josep Pla a Calella.
Ruta Josep Pla a Ullastret, presentació del llibre L'hora de les
decisions i Vermut Josep Pla a Calella.
Activitat de juliol: Ruta Josep Pla a Cap Roig, Llofriu, Tamariu,
Vermut Literari Calella i festa Major 2019.
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17/7/2019
23/7/2019
30/7/2019
13/8/2019
27/8/2019

10/9/2019
17/9/2019
1/10/2019
23/10/2019

2/11/2019

19/11/2019

Activitat segona quinzena de juliol: Festa Major i Ruta J. Pla a
Tamariu.
Activitat d'agost: Ruta a Tamariu i Calella, taller Ens divertim
llegint.
Activitat primera quinzena d'agost: taller Ens divertim Llegint,
Ruta a Calella, Tamariu i Ullastret i Tabarín.
Activitat segona quinzena d'agost: Ruta J. P.a Calella,
Tamariu i Ullastret, Tabarín i Vermut Literari Llafranc.
Activitat primera quinzena de setembre: Aula de Lletres,
Vermut Llafranc, Ruta J. P. A Llofriu, visita guiada "La
diabòlica il·lusió d'escriure” i Club de Lectura Clàssics
Catalans.
Activitat tercera setmana de setembre: Ruta a Cap Roig i
Tamariu, Aula de Lletres, visita guiada "La diabòlica il·lusió
d'escriure” i Club de Lectura Clàssics Catalans.
Activitat quarta setmana de setembre: Ruta a Tamariu, Aula
de Lletres, i visita guiada "La diabòlica il·lusió d'escriure”.
Primera quinzena d'octubre: presentació Aula de Lletres i
Club de Lectura Clàssics Catalans i Jornades Europees.
Segona quinzena d'octubre: Club de Lectura Clàssics
Catalans, Lliçons de Literatura Anglesa, Ruta Josep Pla pel
Palafrugell surer i Som Cultura
Activitat de Novembre: inauguració exposició "Professors de
Solitud", "Mig Europa cau", Ruta Josep Pla a Barcelona i
Visita guiada a l’exposició "El primer artista que vaig conèixer"
Joan B. Coromina i Josep Pla
Visites guiades: "El primer artista que vaig conèixer" Joan B.
Coromina i Josep Pla i "Mig Europa cau. Impressions de
Josep Pla sobre la Gran Guerra".

1722

30,01

1722

25,3

1718

30,2

1719

27,7

1722

27,5

1723

26,9

1720

24,3

1721

25,9

1722

25,1

1721

27

1719

30,6

28/19/19

Activitat de desembre

1719

25

18/12/2019

Activitat de Nadal

1718

37,6

Persones de Palafrugell, Socis i Patrons de la Fundació
Data

Campanya

Subscrits Obertura

1/2/2019

Invitació exposició "Mig Europa cau. Impressions de Josep
Pla sobre la Gran Guerra" al Palau Robert de Barcelona

345

36,2

19/3/2019

Vips. Invitació presentació llibre A. Martí Monterde

344

41,2

30/4/2019

Invitació Flors i Violes

341

39,6

11/6/2019

Invitació exposició "El primer artista que vaig conèixer" Joan
B. Coromina i josep Pla

354

41

25/6/2019

Invitació presentació del llibre L'hora de les decisions.

40

7/11/2019
13/11/2019

Invitació inauguració exposició "Professors de solitud. J.
Esquirol, fotògraf - J. Pla, escriptor" a l'Alfolí de la Sal de
l'Escala.
Invitació "Mig Europa cau. Impressions de Josep Pla sobre la
Gran Guerra" a la Casa de Cultura de Girona.

352

37,5

352

34,7

Socis
Data

Campanya

Subscrits Obertura

29/5/2019

Carta cobrament socis

56

53,6

Escoles de Girona, Palafrugell i personalitzades
Data
15/1/2019
4/9/2019

Campanya
Visita taller fotografia i literatura "Professors de Solitud". Curs
18-19
Visita taller fotografia i literatura "Professors de Solitud". Curs
18-19

Subscrits Obertura
427

47,2

425

39,2

9/9/2019

Curs de l’ICE per als docents gironins

422

48,3

24/9/2019

Llars d'infants: Aula de Lletres taller de Meritxell Yanes.

26

9,1

Campanya

Subscrits Obertura

Premsa
Data
30/1/2019
22/2/2019
28/2/2019
14/3/2019

Nota de premsa exposició "Mig Europa cau" al Palau Robert
de Barcelona
Visita guiada "Mig Europa cau", pròrroga inscripcions taller
"L'ofici d'articulista de l'Aula de Lletres i exposició temporal.
Visita guiada a l'exposició temporal, visita guiada "Mig Europa
cau" i pròrroga inscripcions taller "L'ofici d'articulista de l'Aula
de Lletres.
Visita guiada "Mig Europa cau", invitació llibre A. Martí
Monterde i Josep Pla, cuina i paisatge a Pals

331

23,1

329

20,3

328

22,2

327

24,5

2/4/2019

Activitat de Setmana Santa i Sant Jordi

326

23,8

25/4/2019

Espectacle "De solfes i manduques..." i Flors i violes

325

22

324

20,2

323

21,3

323

19,3

7/5/2019
15/5/2019
30/5/2019

Visita guiada "Josep Pla. La diabòlica il·lusió d'escriure", Ruta
Josep Pla a Barcelona, a Cap Roig i Dia Internacional dels
Museus.
Dia Internacional dels Museus, Visita guiada "Josep Pla. La
diabòlica il·lusió d'escriure" i Vermut a Tamariu
Festes de Primavera i inauguració exposició "El primer artista
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que vaig conèixer" Joan B. Coromina i Josep Pla
20/6/2019

Ruta Josep Pla a Ullastret, presentació del llibre L'hora de les
decisions i Vermut Josep Pla a Calella

322

20,02

23/7/2019

Activitat d'agost

318

19,1

30/7/2019

Activitat primera quinzena d'agost

317

18,1

13/8/2019

Activitat segona quinzena d'agost

317

21,6

27/8/2019

Activitat primera quinzena de setembre

317

17,5

10/9/2019

Activitat tercera i quarta setmana de setembre

315

19

1/10/2019

Primera quinzena d'octubre

315

20,5

23/10/2019

Segona quinzena d'octubre

314

28,1

2/11/2019

Activitat de Novembre

314

19,5

19/11/2019

Visites guiades: "El primer artista que vaig conèixer" Joan B.
Coromina i Josep Pla i "Mig Europa cau. Impressions de
Josep Pla sobre la Gran Guerra"

314

21,1

18/12/2019

Activitat de Nadal

314

21,7

Enviament escoles OUTLOOK
Data

Campanya

Subscrits

1/7/2019

Servei educatiu, curs 2019-20 Girona

292

1/7/2019

Servei educatiu, curs 2019-20 Barcelona

1616

1/7/2019

Servei educatiu, curs 2019-20 Tarragona

331

1/7/2019

Servei educatiu, curs 2019-20 Lleida

284

1/9/2019

Servei educatiu, curs 2019-20 Girona

292

1/9/2019

Servei educatiu, curs 2019-20 Barcelona

1616

1/9/2019

Servei educatiu, curs 2019-20 Tarragona

331

1/9/2019

Servei educatiu, curs 2019-20 Lleida

284
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ANNEX 3 INFORME DE NOMBRE D'USUARIS

Activitats
Visites

Gener Febrer

Març Abril

Maig Juny Juliol

44

21

53

71

69

80

Núm. activitats guiades concertades

0

6

4

1

7

5

Núm. pers. activitats guiades
concertades

0

152

107

81

280

107

Núm. total de guiatges d'agenda

0

0

2

1

5

0

4

5

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

0

0

30

8

25

0
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Consultes (presencials i online)

7

11

15

13

11

2

19

25

33

31

44

22

Informació (presencials i online)
Presentacions i altres
Total

25

70

209

263

174

Agost
181

Set. Oct. Nov.
87

Des.

Total
Total
activitats usuaris
890

57

22

31

5

6

2

2

100

130

9

34

6

2

1

1

42

44

9

5

7

209

18

12

10

4

7

3

113

31

45

25

11

15

19

320

38
1.000
27

163

138

204

429

349

262

380

166 211

58

94

65

2695

43

Activitats en col·laboració
Gener Febrer Març
05.01 - Visita guiada Mas Cals

23

19.01 - Aula de Lletres - Poesia

7

04.02 - Inauguració MEC Palau Robert
09.02 - Bib. Palafrugell - Presentació Un aire
anglès
14..02 - Clàssics Catalans MA Capmany

Oct. Nov.

Des.

Total

60
35
7

28.02 - Visita guiada MEC Palau Robert

12

23.03 - Aula de Lletres - Articulista

Set.

30

12

21.03 - Visita guiada MEC Palau Robert

Juny Juliol Agost

1

16.02 - Aula de Lletres - El conte

febrer-marc MEC Palau Robert

Abril Maig

1

12.892
20

1

4

12.916

05.04 - Lliurament Premis JP IES F.Martí
11.04 - Club lectura El carrer Estret - Francesc
Montero

70

20.04 - RJP a Cap Roig

26

1

21.04 - RJP a Ullastret

14

1

10

27.04 - Lectura St. Jordi TMP

200

27.04 - De solfes i manduques M.Suro

100

3-5.05 - Flors i Violes
12.05 - RJP a Barcelona
18.05 - RJP Cap Roig

126

420
785
23

1

1

1

809

44

08.06 - RJP Cap Roig
23.06 - RJP Ullastret
09.07 - Programa Equipa't - Taller poesia
M.Martín
13.07 - RJP Cap Roig
Juliol – setembre – Josep Pla al tabarín
18.08 - RJP Ullastret
14.09 - RJP Cap Roig
25.09 - Club lectura El quadern gris - Francesc
Montero - Vilobí d'Onyar
27.09 - Club lectura El quadern gris - Francesc
Montero - Martorelles
03.0 - Presentació llibre R. Picolo i AdL Bib.
Palafrugell

18

1

2

1

20

4
12
1.500

1
1.500 1.500

1516

18

1

15

18

1

20
12

1.547
20

12.10 - RJP Cap Roig

24

1

13.10 - RJP Ullastret
24.10 - Club de lectura "Octubre" a càrrec
Àngel Madrià Bib. Palafrugell

21

1

12

1.577

02.11 - RJP Cap Roig
08.11 - Inauguració exposició Professors de
solitud - L'Escala

28

14.11 - Inauguració exposició MEC - Girona
14.11 - Itinerància exposició MEC - Girona (fins
al 3 de gener)

40

1

40

800 1.100

45

02.11 - RJP Barcelona
08.11 – Itinerància Professors solitud a l’Alfolí
de l’Escala (fins al 16 febrer)

22

1

421 512

19.11 - Visita guiada MEC Girona

14

1

1.365

08.12 - RJP Ullastret

10

1

17.12 - Visita guiada MEC Girona
144

20
30

1
19

1.642
21.986

213 288 202

100

84

24.681

total

TOTALS

30

100

126 12.916

420

809

20

16

18

335 13.179 624 1.238

369

278

398

47

77

46

