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1. PRESENTACIÓ
La presentació d’enguany no pot començar com la dels anys anteriors. No podem afirmar amb
la rotunditat que voldríem que hem assolit els objectius assenyalats en els estatuts de
“promoure la lectura i els estudis de l’obra de Josep Pla”. Ho hem intentat però la pandèmia,
com a tothom, ens ha lligat de mans i peus. Aquesta memòria presenta un any d’activitats
atípic, delmat per les imposicions de reducció d’aforaments i activitats, i en alguns moments,
també de tancament.
Però malgrat tot, hem intentat superar la crisi reconduint la situació, aplicant els avantatges que
ens ofereixen les noves tecnologies, aprofitant escletxes i convertint febleses en oportunitats.
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 ─voluntàries, empreses i entitats─ que, malgrat les
limitacions del pressupost, també aquest any, fan possible la continuïtat del nostre projecte,
amb il·lusió, compromís i respecte.
El projecte més destacat de l’any ha estat, la producció de l’exposició Josep Pla vist per
Eugeni Forcano, amb la col·laboració de la Casa Museu Lluís Domènec i Montaner de Canet
de Mar, amb la qual vàrem participar a la XI Biennal de Fotografia Xavier Miserachs que va
tenir lloc a Palafrugell de l’1 d’agost a l’11 d’octubre, moment de restriccions mínimes i de
màxima afluència de visitants a la Costa Brava, fet que va propiciar un alt nombre de visites i
molta presència als mitjans de comunicació.
Les itineràncies d’exposicions enguany s’han hagut de reduir i només hem tingut presència en
l’exposició El primer artista que vaig conèixer. Joan B. Coromina i Josep Pla que es va
poder veure a la Casa Masó de Girona de mitjans de juliol a mitjans de setembre.
Pel que fa a les presentacions presencials volem destacar, la de El cielo raso, número
especial sobre Josep Pla de la revista Quimera (gener 2020) i la del llibre Històries de Josep
Pla de Josep Valls, patró de la Fundació, publicat pel Grup Gavarres. I esmentar especialment,
la publicació de Història de la Segona República Espanyola (1929 - abril 1933), de Josep
Pla, a partir del manuscrit original català inacabat, a cura de Xavier Pla i amb pròleg de Josepa
Gallofré.
La celebració de Sant Jordi va ser la primera activitat que es va haver de reinventar en format
digital. Vàrem participar en dues convocatòries que van resultar un èxit de participació. Per una
banda la d’Espais Escrits, la xarxa del patrimoni literari català, #PLiterariACasa, i per altra la
que vàrem promoure amb l’Ajuntament de Palafrugell, #LecturaPla2020. En ambdós casos es
tractava de difondre els vídeos de lectors llegint textos d’autors patrimonials catalans i de Josep
Pla.
Les activitats digitals que hem dut a terme per substituir les presencials, com ara una visita
virtual a l’exposició permanent, dos tallers educatius, dos tallers de creació literària per a l’Aula
de Lletres a l’estiu, les hem implementat al web i són accessibles amb un registre previ.
Aquesta innovació ens permetrà en el futur continuar oferint difusió i formació en línia des del
nostre web tal com ja hem començat a fer amb una col·laboració amb la Càtedra Josep Pla que
donarà fruit a principis del 2021.
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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 i sobre Josep Pla.
La Fundació Josep Pla col·labora per quinzè 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).
Una altra mancança important d’aquest any ha estat la dificultat de recollir dades dels usuaris
perquè tot i que vam preparar les enquestes en format digital, els visitants no les han utilitzat.
I per acabar, vull agrair, una vegada més, a les institucions que financen la nostra entitat,
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 2021
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2. ÒRGANS DE GOVERN I DE GESTIÓ
EL PATRONAT
President

Miquel Noguer i Planas

Diputació de Girona

Vicepresidenta

Carme Renedo i Puig

Generalitat de Catalunya

Secretari - tresorer Albert Gómez i Casas

Ajuntament de Palafrugell

Vocal

Joan Badia i Homs

Vocal

Enric Marquès i Serra

Consell C. Baix Empordà

Vocal

Josep Ollé i Pous

Fundació “la Caixa”

Vocal

Jordi Keerl i Luis

Vocal

Antoni Martí i Monterde
(des de maig 2020 )

Vocal

Francesc Montero i Aulet
(des de maig 2020)

Vocal

Xavier Pla i Barbero

Càtedra Josep Pla

Vocal

Emili Rosales i Castellà

Grup 62

Vocal

Josep Sabrià i Massó

Vocal

Josep Piferrer i Puig

Vocal

Josep Valls i Grau

Vocal

Jordi Xuclà i Costa

Ajuntament de Palafrugell

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

Comunicació

Mireia Xarau i Abellán
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Guiatges

Mireia Xarau i Abellán
La Sirga

Atenció al públic

Guillem Seguí i Carbonell
(de l’11.06 a l’11.10)

Voluntariat

Iolanda Pelegrí i Taulina
Annie Unland

Servei Comunitari de l’ESO

Sandra Costa i Vázquez
(12.02 a l’11.03)

3. SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT (COVID19)
Cronologia del funcionament de la Fundació durant l’estat d’alarma de la primera onada de
contagis del coronavirus (hivern-primavera) i de les diferents restriccions durant la segona
onada (tardor).
Primera onada
Amb motiu de la situació sanitària que estem vivint aquest any, amb la declaració de l’estat
d’alarma del mes de març així com, les restriccions dutes a terme durant la tardor, informem de
les mesures preses així com, de l’afectació que ha tingut sobre les activitats i el funcionament
intern de la Fundació.
El divendres, 13 de març, vàrem tancar les instal·lacions de la Fundació, aquest fet el vàrem
comunicar tant a la pàgina web pròpia, com a les xarxes socials i físicament a la porta de la
Fundació.
Fins a l’inici de la declaració de l’estat d’alarma (24 de març) vàrem treballar a porta tancada i,
seguidament, vàrem continuar fent-ho des de casa telemàticament.
Durant aquest temps, vàrem rebre formació sobre aquest nou risc biològic a través de
l’empresa de protecció de riscos laborals contractada, Prevencicat; vàrem preparar el Pla de
Contingència front el risc de contagi per coronavirus així com, el Protocol d’Actuació en
cas d’aparició d’un treballar amb la COVID 19.
El dilluns 11 de maig tornem a treballar a les instal·lacions de la Fundació però a porta tancada
fins al dimarts, 26 de maig que reobrim al públic. Durant aquests dies, implementem el Pla de
Contingència: adquisició i instal·lació de mampara de metacrilat al taulell d’atenció al públic,
adquisició d’EPIS i desinfectants de superfícies i, creació i instal·lació dels cartells informatius
de les mesures preses, aforaments dels diversos espais i de com actuar dins les instal·lacions
de la Fundació.
Des del dia 13 de març i fins a finals de juny, vàrem ajornar i reprogramar la majoria d’activitats
previstes, algunes es van acabar anul·lant definitivament:
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Activitat

Nombre

.Activitats guiades concertades

12

.Activitats guiades d’agenda

13

.Presentacions de llibres (ajornada)

1

.Clubs de lectura (ajornats)

2

.Taller Aula de Lletres

1

.Itinerància d’exposicions

2

.Inauguració d’exposicions (ajornades)

2

.Activitats en col·laboració: Festes de Primavera
i Palafrugell, Flors i violes
Algunes activitats les vam reconvertir en accions en línia dutes a terme a les xarxes socials
(veg. capítol 6, Servei Educatiu i 7, Comunicació).

Segona onada
El divendres, 23 d’octubre degut al risc de rebrot elevat existent a Palafrugell, l’Ajuntament
decideix aplicar una sèrie de mesures per tal d’evitar la multiplicació de possibles cadenes de
transmissió, entre les quals: “Suspendre totes les activitats de caràcter lúdic i cultural” fins a l’1
de novembre.
Seguidament des de la Generalitat de Catalunya, a través de la resolució SLT/2700/2020, de
29 d’octubre, i de la resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, modifica les mesures a tot
Catalunya per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia.
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Tots aquests fets ens permeten tenir les instal·lacions obertes i rebre visites individuals però,
també ens obliguen a anul·lar totes les activitats previstes per aquests dates i que es
resumeixen en:
Activitat

Nombre

.Activitats guiades concertades

6

.Activitats guiades d’agenda
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4. BIBLIOTECA I CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
4.1 Biblioteca http://cataleg.udg.edu/search~S1*cat/
Durant l’any 2020, s’han incorporat a la Biblioteca de la Fundació 5 llibres de Josep Pla: quatre
publicats en català i un en castellà.
Català
. Pla, Josep. Història de la Segona República Espanyola (1929-abril 1933). Barcelona:
l’Àncora, Edicions Destino, 2020.
. Pla, Josep i Adrià, Ferran. (Selecció de textos Jaume Fàbrega). La nostra cuina tradicional.
Josep Pla- Ferran Adrià. Barcelona: Assoc. Bibliòfils i Acadèmia Catalana de Gastronomia,
2019
. Pla, Josep. (Edició de Francesc Montero). Fer-se totes les il·lusions possibles i altres
notes disperses. Barcelona: labutxaca, 2019
. AA. DD. (Tria d’Isidor Cònsul). Vint-i-nou contes. Antologia narrativa catalana
contemporània. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2019
Castellà
. Pla, Josep. Dietarios de Madrid. Madrid, 1921. Madrid, el advenimiento de la República.
Barcelona: Ediciones Destino, 2020
Aquest any, també s’han incorporat cinc publicacions sobre Josep Pla i set publicacions amb
referències a Josep Pla (ANNEX 1).
Hem col·laborat amb la Càtedra Josep Pla per a la digitalització de tots els volums de les Obres
Completes de Selecta de l’escriptor.
4.2 Centre de Documentació
Durant l’any 2020 les accions que s’han realitzat són les següents:
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4.2.1 Hemeroteca
.Catalogació. Degut a la situació pandèmica que ens trobem, no ha estat possible que la
col·laboradora i bibliotecària, Berta Pla, pogués catalogar presencialment els articles anuals.
Les 39 parts components que s’havien d’incorporar aquest any, quedaran catalogades l’any
2021.
4.2.2 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:
Edicions de llibres i altres:
, Josep Pla. Dietarios de Madrid. Edicions Destino, març 2020.
. Josep Valls. Històries de Josep Pla. Editorial Gavarres, març 2020.
. Great Diaries. Published by DK, setembre 2020.
. Jordi Amat. El fill del xofer. Edicions 62, novembre 2020.
. Josep Pla. Història de la Segona República Espanyola. Edicions Destino, novembre 2020.
Revistes, diaris, revistes digitals i webs:
. Quimera, n.433, gener 2020.
. Revista de Girona, núm. 318 gener-febrer 2020.
. Lichtungen. Schwerpunkt: Katalanische Literatur, núm.161/2020
. La Maleta de Portbou, núm. 41 maig-juny 2020.
. Revista de Palafrugell, núm. 319 juliol 2020.
. La Torre Ferrera, núm. 25 juliol 2020.
. Revista de Girona, núm. 321 juliol-agost 2020. (Article d’Evarist Puig i article de Vicenç
Pagès).
. Es Còdol, núm.60 agost 2020.
. La Torre Ferrera, núm. 26 desembre 2020.
. Es Còdol, núm.61 desembre 2020.
4.2.3 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.

5. EXPOSICIONS
Cal destacar que aquest any, ens ha estat impossible recollir dades sobre la satisfacció de la
visita a la Fundació dels nostres usuaris. Per bé que es van habilitar les enquestes amb codis
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QR, no va tenir un bon retorn. Per aquest motiu ens centrem a comentar les exposicions
temporals
5.1 Exposicions temporals
5.1.1 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,
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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5.1.2 Exposició “Josep Pla vist per Eugeni Forcano”
De l’1.08.2020 al 02.05.2021
Exposició temporal de fotografia dins el marc de la XI Biennal de Fotografia Xavier
Miserachs (de l’1 d’agost al 11 d’octubre),
L’exposició “Josep Pla vist per Eugeni Forcano” mostra una
selecció de l’extens reportatge que el fotògraf, Eugeni Forcano
(Canet de Mar, 1926-2018), va fer de Josep Pla l’any 1967, en
motiu de la celebració del setantè aniversari de l’escriptor. El
reportatge fou un encàrrec de la Revista Destino de la qual,
ambdós, fotògraf i escriptor, eren col·laboradors habituals i es va
publicar en el número 1545 del 18 de març de 1967. Posteriorment,
l’any 1996, l’editorial Ausa (Sabadell) va publicar el reportatge en
forma de llibre de format gran i tapa dura amb un text introductori
de Josep Vergés, l’article de la secció de Pla a la revista Destino,
Calendario sin fechas (núm. 1545), traduït al català, “Als setanta
anys. Calendari sense dates”, i un text d’Eugeni Forcano, “Josep
Pla, vital i expressiu” datat el 1991.
L’exposició també compta amb una mostra de documentació
original (llibres, revistes, manuscrits, telegrames…) que evidencien
la relació d’amistat i respecte que van mantenir Pla i Forcano
d’ençà del moment de la seva coneixença a finals dels anys
seixanta fins a la mort de l’escriptor l’any 1981.
5.2 Exposicions itinerants
5.2.1 Exposició “El primer artista que vaig conèixer”. Joan B. Coromina i Josep Pla a la
Casa Masó de Girona
L’exposició s’ha pogut veure des del 17 de juliol i fins al 12 de setembre. Cal destacar que la
previsió inicial era que fos visitable fins al gener de 2021 però, degut a la situació sanitària del
moment i les restriccions, s’ha finalitzat amb anterioritat. Durant aquest període l’han visitat 273
persones.
5.2.2 “Professors de solitud. J. Esquirol, fotògraf – J. Pla, escriptor” a la sala de l’Espai
Santa Caterina de Girona
Cal remarcar l’anul·lació de la itinerància d’aquesta l’exposició que s’havia de dur a terme del
22 d’abril al 13 de juny de 2020.
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6. SERVEI EDUCATIU. Educació, lleure i turisme.
Durant l’any 2020, i degut a les circumstàncies excepcionals de pandèmia, els Servei Educatiu
de la Fundació Josep Pla no ha dut a terme tasques d’adaptació i personalització de les
activitats educatives en funció de la demanda de les escoles, ja que no n’hem tingut. Per
aquest motiu, el Servei Educatiu ha dut a terme la tasca de creació i conceptualització de 3
activitats educatives virtuals. A més a més, també s’han revisat i actualitzat tots els tallers
educatius. Per dur a terme aquestes dues tasques s’ha comptat amb l’assessorament de la
mestra d’educació primària, Anna Ferrer.
Si bé no hem tingut demanda de les escoles degut a la Covid-19, hem dut a terme al l’espai El
Jardí de la Dorothy del Jardí Botànic de Cap Roig, les activitats “Ens divertim llegint” i “Llegim i
sentim”. La segona ha estat adaptada a la temàtica de l’espai (animals i plantes).
Per altra banda, el Museu de l’Anxova i de la Sal va estrenar la RUTA JOSEP PLA A
L’ESCALA el febrer de 2020 i l’ha programada els dilluns de juliol i agost.
6.1 Activitats Educatives Virtuals
.Visita virtual "La diabòlica il·lusió d'escriure"
Aquest audiovisual de 8 minuts és un recurs per tal d’aproximar l’alumnat a la biografia de
l’escriptor de forma amena i visual. Els alumnes fan un recorregut pels diferents àmbits de
l’exposició permanent de la Fundació Josep Pla, enriquit amb una veu en off que n’explica els
continguts i amb diferents imatges que mostren el detall o documenten els elements de
l’exposició. És una eina que oferim com a complement a activitats presencials o com a recurs
individual. Aquesta activitat educativa virtual es dirigeix a alumnes d’ESO, Batxillerat i adults;
així doncs, l’oferim també al públic general a través del nostre web. Per tal d’accedir-hi només
cal registrar-se.
.Tallers virtuals
1. Paraules i pinzellades. La descripció literària.
Josep Pla escriu al seu llibre Costa Brava sobre el matrimoni Woevodsky-Webster i la seva
història extraordinària donat que els va conèixer personalment. El 2018 la Fundació estrenava
la Ruta Josep Pla a Cap Roig. El 2020 presentem aquesta activitat educativa virtual, que també
es pot plantejar com a complement de la ruta presencial. L’activitat es divideix en tres parts:
 la primera és un treball d’investigació sobre la història de Cap Roig
 la segona és un audiovisual en el que es mostra el paral·lelisme entre literatura i
aquarel·la com a llenguatges descriptors de paisatge
 i la tercera una activitat per tal que l’alumne activi la seva creativitat plàstica a partir de
la literatura.
L’objectiu és familiaritzar els alumnes amb la descripció literària del paisatge. L’activitat està
pensada per al cicle superior de primària, ESO i Batxillerat.
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2. Endevina qui soc!. El retrat literari.
La finalitat és familiaritzar els alumnes amb el retrat de personatges que fa Josep Pla, a través
del coneixement de la descripció literària, com a font d’informació i com a eina d’expressió.
Aquesta activitat educativa virtual es pot plantejar com a complement d’una activitat presencial.
A partir de la pregunta “Una imatge val realment més que mil paraules?” utilitzem les habilitats
literàries de Josep Pla per a posar en valor un text descriptiu tot posant en relleu els avantatges
per sobre de la fotografia. Finalment es proposa els alumnes dos tasques que uneixen text i
imatge. L’activitat està pensada per primària, ESO i Batxillerat.
6.2 Oferta d’activitats (2020)
Activitats educatives virtuals
1. Paraules i pinzellades. La descripció literària.
2. Endevina qui soc. El retrat literari.
3. La diabòlica il·lusió d’escriure. Visita virtual.
Visites guiades a les exposicions:
1. Exposició permanent
2. Exposicions temporals “El primer artista que vaig conèixer”. Joan B. Coromina i Josep Pla i
“Josep Pla vist per Eugeni Forcano”
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
11. Ruta Josep Pla a l’Escala
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
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6.3 Activitats guiades concertades realitzades durant l’any 2020
Activitats guiades concertades
Escoles
Lleure i turisme
Total

Núm. grups
6
6
12

Núm. persones
102
99
201

Gràfica mensual d’activitats guiades concertades 2020

6.4 Remodelacions dels tallers presencials als currículums actuals (curs 2020)
.Ens divertim llegint
Establim tres adaptacions de taller en funció de les edats:
1. P3 i P4 – conta contes de la Meena i en Gervasi i treball plàstic
2. P5 i 1r – plafó de fotografies, visita guiada a l’exposició permanent, conta contes,
dividim en dos grups per fer teatre i teló de fons (predissenyat), assaig i confecció del
teló i representació de la Meena i en Gervasi. Tot el procés està molt pautat
3. 2n i 3r – plafó de fotografies, visita guiada a l’exposició permanent, conta contes,
dividim en dos grups per fer teatre i teló de fons, assaig i confecció del teló i
representació de la Meena i en Gervasi. Tot el procés es duu a terme demanant la
plena participació dels alumnes i fent-los prendre decisions.
.—On són els meus papers?
Establim dues adaptacions de taller en funció de les edats:
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1. Infantil i 1r: senzillament recuperem les coses que anem trobant i les tornem al sr. Pla
que és un escriptor de Palafrugell.
2. 2n i 3r: expliquem 1 o 2 conceptes per àmbit i conclusió tot recuperant les coses del
senyor Pla.
.Llegim i sentim
Establim dues adaptacions, una per a les escoles i una per al públic general de Cap Roig:
1. Taller per les escoles, temàtica “la meteorologia”: introducció al plafó de fotografies,
lectura del pou, conversa sobre meteorologia, joc amb fragments de textos de Josep
Pla que equivalen a imatges que podem imaginar, les llegim i en fem lectura
comprensiva (els fragments estan dividits en rondes en funció de la dificultat), relaxació
i lectura dels textos que inclouen els fragments treballats, treball plàstic.
2. Taller per Cap Roig, temàtica “animals i plantes”: diàleg per explicar qui era Josep Pla i
que va néixer a Palafrugell, expliquem breument el conte de la Dorothy, conversem
sobre els animals que ens agraden i que potser hi ha plantes que també ens agraden,
relaxació, lectura de textos i treball plàstic.
.El país del vent
Incorporem el fet de reptar els alumnes demanant-los una mica més a cada un dels passos,
sobretot quan incorporem un segon cànon de la pluja més sofisticat: introducció al plafó de
fotografies, lectura de textos de Josep Pla sobre el vent, cànon de la pluja, cànon de la pluja
amb més dificultat, refranyer català, fem teatre: predicció del temps.
.El quadern gris
Vinculant el dietarisme i les xarxes socials, utilitzem el fotoperiodisme per defensar la idea que
les millors fotografies necessiten un text escrit que les expliqui: introducció a Josep Pla,
periodista i escriptor, lectura del fragment sobre l’amiga Ally Herskovitch, intentem explicar
fotografies famoses, treball plàstic amb text en format dietari.
.Pintant amb els adjectius
Treballem els adjectius i la seva funció en un text amb diferents exercicis: introducció a la figura
de Josep Pla, llegim un text sense adjectius, text de Josep Pla sobre l’adjectivació opcional,
text per introduir les subordinades i els complements preposicionals opcional, fem un exercici
d’omplir els adjectius que falten en 3 textos descriptius, diàleg sobre fotografies de
fotoperiodisme i els textos que les expliquen, treball creatiu: reproduir l’exercici del
fotoperiodisme al propi Instagram.
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6.5 Activitats guiades de l’Agenda 2020 (inscripció individual)
Núm.
d’activitats

Núm. pers.

6

28

Calella

5

50

Llofriu
.Josep Pla, cuina i
paisatge
Pals

1

15

1

4

Tamariu

2

19

El primer artista que vaig conèixer

1

2

Barcelona
Cap Roig
Ullastret
L’Escala

1
4
3
6

8
50
54
59

Activitats guiades (inscripció individual)
.Exposició permanent

.Exposicions
temporals
.Ruta Josep Pla

.Activitats adults Cap Roig
.Activitats familiars Cap Roig

4

62

3

33

Total

37

384

El nombre de persones de cada activitat ha estat limitat per les mesures COVID19
Gràfica mensual d’activitats guiades de l’Agenda 2020
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7. COMUNICACIÓ
7.1. Estadístiques del web i xarxes socials
Aquest 2020 ha estat condicionat per la pandèmia Covid-19.
generalitzat de l’activitat virtual:

Destaquem un increment

1. El web de la Fundació ha augmentat moderadament l’activitat
2. Les xarxes socials han augmentat molt l‘activitat.
3. Enguany hem fet tres campanyes significatives durant l’estat d’alarma amb les
etiquetes #laCulturaACasa. per una banda, i dues per Sant Jordi, #LecturaPla2020 i
#PLiterariACasa (Patrimoni Literari a Casa) (ANNEX 2), per l’altra.
4. El període estival, immediatament posterior a l’estat d’alarma, juliol, agost, setembre i
fins al 15 d’octubre ha estat una molt bona temporada turística, acompanyada de la
gran activitat generada per l’XI Biennal de Fotografia Xavier Miserachs (de l’1 d’agost
al 15 d’octubre).
7.1.1 Web www.fundaciojoseppla.cat.
Donades les circumstàncies derivades de la pandèmia Covid-19, ampliem el web amb l’apartat
Activitats virtuals amb contingut per a usuaris registrats:





Aula de Lletres. Formació virtual: 2 tallers de creació literària en línia.
Visita virtual “La diabòlica il·lusió d’escriure”.
Activitats educatives virtuals (Servei Educatiu): 2 tallers educatius virtuals i la visita
virtual “La diabòlica il·lusió d’escriure”.
Testimonis i estudiosos: 16 entrevistes a estudiosos de Josep Pla que es poden veure
en una pantalla tàctil de l’exposició permanent i que hem hagut d’anul·lar per les
restriccions de la pandèmia.

La previsió és anar incorporant contingut virtual sota registre, com per exemple el cicle titulat
“Josep Pla, periodista i escriptor” que ja està elaborat i que apareixerà durant els 6 primers
mesos de l’any 2021 en format vídeo.
El mes de juliol vam implementar l’aplicatiu de registre que permet als usuaris fer un registre al
web i després iniciar-hi sessió. Actualment hi a 116 registrats després de fer 3 campanyes de
comunicació:
1. Juliol: 2 tallers de creació literària en línia de l’Aula de Lletres, 48 registres
2. Setembre: 3 activitats educatives virtuals incorporades al Servei Educatiu, 35 registres
3. Campanya de Nadal, 33 registres
Nombre de visites totals: 17.967, d’aquests el 86,2% només entren una vegada i el 13,8%
repeteixen.
El nombre absolut de pàgines vistes té un increment del 74% respecte l’any anterior i es situa
en un valor de 91.056. El nombre de pàgines vistes en una sessió augmenta un 49% d’usuari i
és de 3,7 pàgines de mitjana. Observem que l’activitat dels usuaris del nostre web ha crescut
considerablement i el usuaris busquen més informació al web.
16

Durada mitjana de la sessió: 2’32’’.
Procedència de les visites: el 81% és procedent de l’Estat Espanyol, sobretot de la província de
Barcelona i després, Madrid i Girona.
Les dades demogràfiques respecte al sexe i l’edat: el 58% de visites son de dones i un 42%
d’homes. Com els darrers 2 anys, el públic femení és superior. Els segments d’edat majoritaris
són de 45 a 54 i de més de 65 anys, cadascun dels quals representa el 20% del total.
Les pàgines més vistes del web són les següents:
1. Inici en català
2. Obra Completa català
3. Agenda català

4. Botiga
5. Biografia català

Destaquem l’aparició de l’agenda en tercera posició. Destaquem també un increment molt
significatiu (2.841 visites) al web el mes d’abril en motiu de la diada de Sant Jordi enmig de
l’estat d’alarma.
7.1.2 Estadístiques de Google My Bussines

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

2020

2019

4,5
161697
111483
50214
361007
28810
332197
1793
718
927
148

4,8
72758
41771
30987
156910
12909
144001
1439
638
697
104

122%
167%
62%
130%
123%
131%
25%
13%
33%
42%

Destaquem l’increment espectacular de l’ús de l’aplicatiu Google My Bussines, integrat al cercador
de Google i a Google Maps per part dels usuaris per tal de conèixer on es troba la Fundació i la
resta de dades bàsiques com són horaris, telèfon, agenda, entrar al web, etc.
7.1.3 Estadístiques Pàgina facebook/FJosepPla
La pàgina de Facebook compta amb 5.200 “M’agrada” a la pàgina i 17 ressenyes amb una
puntuació de 4,4 sobre 5.
El 58% dels fans 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. Aquestes dades
son similars a les de l’any anterior.
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Durant el 2020 hem continuat amb l’ús d’etiquetes, geogràfiques i d’altres institucions (partners) i
amb l’ús d’imatges creades expressament per a xarxes socials.
Enguany hi ha hagut dos moments molt bons a les xarxes socials i sobretot a Facebook:
 durant l’estat d’alarma vam fer tres campanyes amb les etiquetes
 #laCulturaACasa
 per Sant Jordi amb #LecturaPla2020 i #PLiterariACasa (ANNEX 2)
 especialment la temporada d’estiu
S’observa que tenen un major nombre de visualitzacions i participació les publicacions que
inclouen una citació de Josep Pla, les que es publiquen a grups locals o sobre literatura i les
que etiquetem partners.
Es publiquen Stories automàticament des d’Instagram.
7.1.4 Estadístiques de Twitter
Tenim una visibilitat mitjana de 1000 impressions per dia i 7 retweets diaris (lleugerament per
sobre que l’any anterior).
Tenim 4368 seguidors. Les dades demogràfiques donen com a resultat una audiència d’un
60% d’homes.
Enguany hi ha hagut dos moments molt bons a les xarxes:
 durant l’estat d’alarma vam fer tres campanyes amb les etiquetes
 #laCulturaACasa
 per Sant Jordi amb #LecturaPla2020 i #PLiterariACasa (ANNEX 2)
 especialment la temporada d’estiu
7.1.5 Estadístiques de Youtube i Vimeo
A la xarxa social de vídeos Youtube hem incrementat molt la nostra participació durant el
2020. Hi hem afegit 36 vídeos:
1. En obert:
a. Dues presentacions de 2020 a la Fundació de Palafrugell
b. Una presentació de 1983 a la llibreria 22
2. Sota registre
a. Vuit píndoles de 2 cursos de l’aAa de Lletres
b. Un taller virtual
c. Setze entrevistes a testimonis i estudiosos
Els totals son: 113 vídeos publicats, 80 subscriptors i 29.200 visualitzacions, que son un
282% més que l’any anterior.
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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
Estadístiques de Youtube del 27 de març al 25 d’abril corresponents a la campanya
#laCulturaaCasa durant l’estat d’alarma:
 Hi ha hagut un total de 166 visualitzacions, (106 més que en el període anterior) i un total
de 20 hores vistes (13,5 més que en el període anterior)
 Els vídeos més vistos per ordre de visualitzacions és el següent:
1. Mig Europa cau. Impressions de Josep Pla sobre la gran guerra,
inauguaració (18)
2. El cielo raso, presentació (18)
3. Fer-se totes les il·lusions possibles, presentació (13)
4. Josep Pla i l’invent Costa Brava, presentació (12)
5. Pompeu Fabra, l’homenot, lectura teatralitzada (12)
6. Ruta Josep Pla (encàrrec a Pau Bruguera) (8)
7. Josep Pla i la civilització surera, inauguració (7)
8. La vida lenta, presentació (7)
Estadístiques de Youtube de juliol corresponents a l’activitat generada pels tallers de creació
literària en línia de l’Aula de Lletres de l’estiu 2020
Aula de Lletres Virtual
ESTIU 2020
.Atreveix-te a escriure.
Miquel Martín Càpsula 1
.Atreveix-te a escriure.
Miquel Martín Càpsula 2
.Atreveix-te a escriure
Miquel Martín Càpsula 3
.Atreveix-te a escriure
Miquel Martín Càpsula 4
.Escriure els records.
Raquel Picolo Càpsula 1
.Escriure els records.
Raquel Picolo Càpsula 2
.Escriure els records.
Raquel Picolo Càpsula 3
.Escriure els records.
Raquel Picolo Càpsula 4

Visualitzacions

Temps (h)

Durada mitjana
visualitzacions

75

3,8

3:01

35

2,7

4:41

17

1,7

6:00

12

1,0

5:04

59

4,3

9:11

21

3,1

8:50

12

1,1

5:25

12

1,0

4:51

19

7.1.6 Instagram
Com es pot observar a la taula següent, l’increment de la nostra participació a Instagram
aquest any és notable i el creixement de seguidors, molt gran.

Publicacions
Seguidors

2020

2019

Increment

415
943

298
585

39%
61%

La mateixa publicació que es publica a Instastoris, es publica de forma automàtica als Stories
de Facebook i manualment als Stories de WhatsApp.
7.1.7 Whatsap Bussines
Hi tenim un grup amb 160 seguidors. Hi publiquem l’activitat de l’agenda. També hi publiquem
a Stories.
7.2 Enviaments de correu electrònic i enviament postal (ANNEX 3).
7.2.1 Correu electrònic
Enviem butlletins per correu electrònic a diferents segments de la nostra base de dades:
1. Butlletí d’usuaris general: hi ha un total de 1784 inscrits al butlletí que reben
informació de la nostra agenda.
a. Alumnes de l’Aula de Lletres (84): enviem la informació rellevant per als
alumnes inscrits als 7 cursos de l’Aula de Lletres de Palafrugell
b. Persones i regidors de Palafrugell, socis i patrons de la Fundació (412): quan
hi ha un esdeveniment que requereix una invitació els l’enviem com a
recordatori i com a deferència.
c. Socis (72): fem enviaments periòdics als socis informant del pagament de
quota anual
2. Premsa: enviem la informació de la nostra agenda i si s’escau una nota de premsa a
un total de 408 correus de periodistes i mitjans, i hotels de Palafrugell i Baix
Empordà.
a. Hotels (110): a l’estiu incrementem la informació de les activitats d’agenda
3. Les escoles personalitzades: enviem informació periòdica sobre el Servei Educatiu a
436 correus d’escoles que han treballat amb nosaltres i totes les de Palafrugell i
Girona
4. Escoles de Catalunya: enviem informació del Servei Educatiu a un total de 2523
escoles de les 4 demarcacions a final i principi de cada curs.
Els enviaments al butlletí general i a premsa tenen una taxa d’obertura lleument per sobre de
la mitjana (entre el 20 i el 30%). La resta tenen una taxa d’obertura més alta degut a la
segmentació: enviem menys butlletins amb informació més sensible.
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Pel que fa al Butlletí d’usuaris general, hem de destacar que hi ha 2 tipus de correus-e que
tenen una major taxa d’obertura, els que es van enviar durant l’Estat d’Alarma i el de Nadal.
Per altra banda, durant la temporada d’estiu la taxa d’obertura es manté més alta que a la
resta de l’any. També cal observar que si bé el 2019 vam enviar 27 correus-e, el 2020 n’hem
enviat 16.
7.2.3 Enviaments postals
Per a les presentacions de llibres i inauguracions d’exposicions, enviem una carta informativa
als socis que no tenen correu electrònic. Enguany no ho fem per mesures COVID-19.
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.
Enguany no ho fem per mesures COVID-19.
El mes de juliol enviem fullet i cartell de l’exposició temporal Josep Pla, vist per Eugeni
Forcano, 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.
Enguany no ho fem per mesures COVID-19.
El mes d’octubre enviem la Postal de la Ruta a les Oficines de Turisme de Girona, Hotels de
Pals, Begur i Palafrugell. Enguany no ho fem per mesures COVID-19.
7.3 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 Pou d’en Bonet i a la cruïlla de Les Palmeres, carrer Mestre Sagrera i pàrquing del
Casal) per comunicar l’exposició permanent i la Ruta Josep Pla.
Dins la campanya PALAFRUGELL+, apareixem a fullet, cartell i campanya a mitjans i a
xarxes socials. Publiquem periòdicament i a mesura que hi ha motius de comunicació al web
de Palafrugell+, a Facebook i a Instagram.
Disseny i distribució al centre de Palafrugell i platges 3000 cartells-flyer de les activitats
d’estiu dels mesos juliol-agost i setembre-octubre en forma de cartell-agenda. En vam fer
2,800 de plegats i 200 desplegats com a cartell.
Actualització del cartell de la Ruta Josep Pla a Ullastret que va distribuir a xarxes socials.
Dissenyi impressió de 3,650 cartells-minicatàleg per a l’exposició temporal Josep Pla, vist
per Eugeni Forcano dels quals n’hem distribuït la meitat el mes d’agost. L’altra meitat es
repartiran al març i Setmana Santa i sempre en funció de les mesures COVID-19.
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
21

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.
7.4 Aparicions als mitjans de comunicació
Aparicions a TV
 La Fundació Josep Pla es reinventa. TV Costa Brava. 23.04.20
 Josep Valls, autor de 'Històries de Josep Pla'. Josep Valls a Olot TV. 24.07.20
Aparicions a ràdio
 Fem 14 intervencions a ràdio Palafrugell
Aparicions a mitjans digitals
 64 rutes per descobrir Catalunya: la geografia íntima d’un escriptor enamorat. Valèria
Gallard. Ara, 24.08.20
 XI Biennal Xavier Miserachs: la màgia del blanc i negre. Núvol, 21.08.20
Aparicions a Premsa
Premsa sobre la Fundació Josep Pla
Blocs sobre la Fundació Josep Pla
Revistes sobre la Fundació Josep Pla

18
12
3

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

279
18
24

Total

354

7.5 Aparició a les agendes de mitjans diversos i de les entitats amb qui tenim signats
convenis de col·laboració.
Les activitats de la Fundació Josep Pla surten publicades amb regularitat a 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. Enguany a més a més publiquem activitats al web de la Diputació de Girona per a
activitats virtuals, “Cultura Virtual”. Enguany també ens incorporem al projecte Passaport
Edunauta de l’Àrea d’Educació de Palafrugell a través del projecte Palafrugell360.
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 qui
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treballem més pel que fa a xarxes socials i a publicacions en els seus webs i revistes, son 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.
7.6 Material audiovisual
Enguany la direcció del Jardí Botànic de Cap Roig de Fundació la Caixa ens ha encarregat el
guió i l’assessorament per a l’elaboració d’un vídeo de 1:42 minuts per promocionar l’estrena
de la programació d’activitats literàries al “Jardí de la Dorothy”, una zona de lectura a l’aire
lliure dins el jardí botànic que dinamitza la Fundació Josep Pla.

8. USUARIS (ANNEX 4)
8.1 Visites individuals
Al llarg del 2020, hem rebut 2.583 persones en visites individuals a les exposicions de la
Fundació.
Els efectes de la pandèmia en quant el nombre de visitants, es veuen reflectits durant els
mesos de març a juny. Al llarg del mes de juliol es comença a veure un discret augment de
visitants, que es consolida el mes d’agost, en part pel fet del confinament perimetral de
Catalunya, fet que ha portat a un augment de visitants a l’Empordà i, per la participació de la
Fundació a la XI Edició de la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs (agost-d’octubre).
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. Total
81
40
5
0
1
22
88 1.095 774 406 21
50 2.583
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Com hem comentat amb anterioritat, aquest any ens ha estat impossible recollir dades sobre
la satisfacció de la visita a la Fundació dels nostres usuaris. Tot i això, sí que podem informar
de la procedència dels visitants.

Aquest any, un 90/% dels visitants de l’entitat procedeixen de Catalunya dels quals distribuïts
per províncies són: un 61% procedent de la província de Barcelona, un 26% de la província
de Girona, un 2% de Tarragona i un 1% de Lleida.
A diferència d’altres anys, ha baixat el percentatge de visitants de la resta d’Espanya, així
com els visitants estrangers.

9. 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.
Les millores executades al llarg d’aquest 2020 es concreten en:
- Creació d’un aplicatiu de registre a la pàgina web per accedir als nous continguts exclusius.
- Canvi de les dues finestres de la planta baixa de la façana de la casa natal.
També hem assistit telemàticament a la següent formació obligatòria que ofereix el SICTED:
-El repte post Covid 19, nous públics, nous productes, nova comunicació, a càrrec del Sr.
Jaume Marin
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- Web i Accessibilitat: Creació de continguts per a totes les persones, a càrrec del Sr. David
Sabaté, Fundador i CEO de l’empresa TOTHOMweb
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 22 de
juliol al Club Nàutic Estartit.

10. 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:
-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.
- 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.
Participació en la Junta de Govern (una vegada al mes) de l’Institut de Promoció Econòmica
de Palafrugell en representació de la taula de treball IPEP-Cultura.
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Gener
Col·laborem amb la campanya gastronòmica La Garoinada
(17.01 al 31.03), oferint entrades gratuïtes per visitar les
exposicions de la Fundació fins al 30 d’abril.

Febrer
Lliçons de Literatura Anglesa
Els dissabtes 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.
. 28.02.20 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.
El previst pel dia 28 de març, es va haver d’anul·lar:
. 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.
Dia 28. Presentació “El cielo raso”, especial Josep Pla de la
revista Quimera, gener 2020.
Taula rodona amb els col·laboradors: A. Martí Monterde, F.
Montero, D. Portillo, J. Revelles i B. Ripoll, moderada per Xavier
Pla, director de la Càtedra Josep Pla.
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Març
La Biblioteca de Palafrugell i la Fundació Josep Pla coordinen el
Club de Lectura de clàssics catalans pel curs 2019-20
dinamitzat per especialistes. Aquest 2020 es va dur a terme:
Dia 06.03 Gent del meu exili, T. Pàmies, a càrrec de Montserrat
Barderi, escriptora, periodista i filòsofa.
Dia 12.11 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. Aquesta sessió es va fer
virtualment.

Abril
Sant Jordi a Palafrugell
Vàrem participar en la celebració virtual de Sant Jordi 2020
amb dues accions paral·leles. Es va convidar a llegir en veu alta i
omplir les xarxes socials de bona literatura durant tota una
setmana.
Per una banda, la proposta #LecturaPla2020 amb l’Ajuntament
de Palafrugell, i per l’altra, #PLiterariACasa amb Espais
Escrits. Xarxa de Patrimoni Literari.
En tots dos casos es va demanar als usuaris es gravessin en
vídeo llegint un fragment de l’obra de Josep Pla. Aquests vídeos
s’havien de penjar a les xarxes socials amb les etiquetes i els
esments corresponents. La participació va ser molt alta el dia de
Sant Jordi i va durar del 20 al 26 d’abril.

Juliol
Dia 17. Inauguració de l’exposició “El primer artista que vaig
conèixer. Joan B. Coromina i Josep Pla” a la casa Masó de
Girona
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Dia 18. Presentació del llibre Històries de Josep Pla de Josep
Valls, patró de la Fundació, i publicat pel Grup Gavarres.
Hi intervingueren Josep Piferrer, alcalde de Palafrugell i patró de
la Fundació Josep Pla, Lluís Maimí, fotògraf, Josep Valls, autor i
patró de la Fundació Josep Pla, i Àngel Madrià, director d’
Editorial Gavarres.

Setembre
Dia 22. Presentació del llibre Espais literaris de Victòria Ricart i
Delgà, editat conjuntament per la Diputació de Girona i l’Obra
Social “la Caixa”.
La presentació anà a càrrec de Josep Maria Dacosta, biòleg i
empordanòleg.

Octubre
Dies 10 i 11. Un any més, ens adherim a les Jornades
Europees del Patrimoni i oferim gratuïtament les següents
activitats:
-10.10 Jornada de Portes Obertes.
-10.10 Espectacle familiar a l’Espai de Lectura de Cap Roig
-11.10 Ruta Josep Pla a Ullastret

Desembre
Pessebre de la Fundació Josep Pla.
Del 19 de desembre al 2 de febrer de 2021, s’ha pogut veure el
pessebre que ens ha fet Lluís Brias, pessebrista guardonat en
l’edició anterior del Concurs, que reprodueix l’església de Sant
Martí de Palafrugell amb el campanar acabat segons els
plànols del mestre de cases Joan Ranté (s. XVIII) consultats a
l’Arxiu Municipal de Palafrugell.
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11. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2020

DESPESES

195.847,50

Treballs realitzats per altres empreses

9.399,56

Cànons

1.602,53

Despeses de personal

Altres despeses d'explotació
Serveis exteriors
Reparacions i conservació
Serveis professionals ind. (gestoria, auditoria)
Transports
Primes d'assegurances
Serveis bancaris
Publicitat i organització d’activitats guiades
Subministraments elèctrics
Servei de guiatges
Altres serveis exteriors
Tributs
Pèrdues quotes socis

133.362,64

41.405,28
40.865,68
8.905,66
7.915,84
539,33
2.379,86
436,36
5.025,92
5.985,47
914,71
8.762,53
159,60
80,00

Despeses excepcionals

410,65

Despeses procedent de l'immobilitzat

254,62

Dotacions amortitzacions

9.712,22
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INGRESSOS

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

205.100,47

18.801,22
12.758,96
1.784,50
7.773,10
3.201,36
4.312,26
1.730,00

Subvencions de capital trasp. rtats.

Subvenció a l'explotació i altres ingr.
Subvencions oficials
Ajuntament de Palafrugell
Consell Comarcal Baix Empordà
Diputació de Girona
Diputació de Girona – INDIKA virtual
Generalitat de Catalunya ILC
Generalitat de Catalunya ILC COVID 1a
Generalitat de Catalunya ILC COVID 2a
Donacions i altres ingressos
"la Caixa"

5.173,61

181.125,00
161.125,00
67.000,00
500,00
50.000,00
1.800,00
35.000,00
5.000,00
1.825,00
20.000,00
20.000,00

Altres ingressos financers
Ingressos excepcionals

0,64
0,00

Resultat de l'exercici

9.252,97

Inversions en immobilitzat (material i immaterial)

9.950,87
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ANNEX 1
Bibliografia sobre Josep Pla
.Llibres sobre Josep Pla
1. Febrés, Xavier. Josep Pla o la vitalitat. Barcelona: Pòrtic, 2020
2. Ferrater, Gabriel (Edició de Jordi Cornudella). Curs de Literatura Catalana
Contemporània. Barcelona: Editorial Empúries, 2019
3. Foix, J. V. Noms propis. Escriptors i artistes. Barcelona: Edicions 62, 2020
4. Roig, Montserrat. Retrats paral·lels. Una antologia. Barcelona: Edicions 62, 2019
5. Valls, Josep. Històries de Josep Pla. Cassà de la Selva: Editorial Gavarres, 2020

.Bibliografia amb referències a Josep Pla
1. AA. DD. Art i cultura de postguerra. Barcelona 1939-1962. Barcelona: Ajuntament de
Barcelona, 2018
2. AA.DD. (Ed. Julià Guillamon). Barcelona, Buenos Aires: llibreria Catalònia, Ed.
Sudamericana, Edhasa. Barcelona, 2019
3. Amat, Jordi. El fill del xofer. Barcelona: Edicions 62, 2020
4. Gallardo Ramon, Juan Antonio. Parada y fonda. Sevilla: Platero Editorial, 2019
5. Nadal, Joaquim Maria de. De tot arreu. Barcelona: Llibreria Verdaguer, 1931
6. Ricart, Victòria. Espais literaris. Girona: Quaderns de la Revista de Girona, Diputació
de Girona, 2020
7. Ricart, Enric-Crisòfol, (A cura d'Enric Blanco Piñol). Quaderns Kodak. Lleida Vilanova i la Geltrú: Punctum i Aula Joaquim Molas, febrer 2020

31

ANNEX 2
Estadístiques Sant Jordi 2020. 18-24 d’abril
Aquest Sant Jordi la Fundació Josep Pla fa dues col·laboracions de dinamització a les xarxes
socials convidant als seus seguidors apublicar vídeos llegint literatura catalana:
1. Amb l’Ajuntament de Palafrugell participem a la Lectura Continuada de Josep Pla
digital amb l’etiqueta #LecturaPla2020
2. Amb el conjunt de socis d’Espais Escrits. Xarxa de Patrimoni Literari Català
participem en la campanya #PliterariACasa que convida a llegir i regalar fragments
dels diferents autors patrimonials de la Literatura catalana.
Instagram
Del 18 al 24 d’abril, les estadístiques d’Instagram reflecteixen un increment mitjà respecte a
períodes anteriors.
La Fundació ha publicat 21 posts al feed i 63 storys
que han arribat en global a 1.064 usuaris.
Pel que fa al perfil @fjoseppla hi ha hagut 10.548
impressions (15.000 de l’1 al 25 d’abril) i 272 visites al
perfil (360 de l’1 al 25 d’abril). El nombre d’usuaris
nous que han començat a seguir el perfil ha estat de
30.
Els 21 post acumulen 5.272 impressions, 617
m’agrada, 13 comentaris i 8 posts guardats als
comptes dels usuaris.
Les 63 storys acumulen 4.500 impressions.
Les etiquetes utilitzades aquest Sant Jordi tenen les
següents estadístiques:
 #LecturaPla2020: 240 posts
 #PliterariACasa: 88 posts (fins al 26.04.20)
La següent imatge mostra els posts al feed de la
Fundació Josep Pla per ordre decreixent en nombre
d’usuaris que han vist el post.
Twitter
Del 18 al 24 d’abril, les estadístiques de Twitter han reflexat un increment moderat respecte
períodes anteriors (degut sobretot a què les darreres setmanes el Twitter de la Fundació tenia
molta activitat).
Pel que fa a les estadístiques del perfil @fjoseppla, hi ha hagut un total de 35.100
impressions de totes les nostres publicacions: 173 entre piulades i repiulades. Els usuaris
nous que han començat a seguir el perfil han sigut 25.
32

Els usuaris han interactuat amb les nostres publicacions fent 278 m’agrada, 7 comentaris, 87
repiulades i 24 clics a enllaços. La Fundació ha tingut 373 mencions.
Les estadístiques de Twitter analitzen els vídeos penjats per la Fundació. Hi ha un total de 9
vídeos que acumulen 7.100 minuts de vídeo vistos i 2.300 reproduccions en que els vídeos
s’han vist fins a 3 segons.
Les etiquetes utilitzades aquest Sant Jordi tenen les següents estadístiques:
 #LecturaPla2020:
 #PliterariACasa: 120 vídeos (fins al 26.04.20)
La imatge següent mostra els 9 vídeos publicats per la Fundació, el nombre de visualitzacions
i el percentatge de vegades que s’ha arribat fins al final.
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Facebook
Del 18 al 24 d’abril, les estadístiques de Facebook han reflectit un increment molt notable
respecte a períodes anteriors.
Els usuaris han fet 366 visites a la nostra pàgina “Fundació Josep Pla” (que representa un
increment d’un 600% respecte a la setmana anterior). I hi ha hagut un total de 8.421
impressions de totes les nostres publicacions.
Els usuaris han interactuat 1.555 vegades amb les nostres 74 publicacions. S’han fet 478
m’agrada, 70 shares i 796 clicks.
Les estadístiques de Facebook analitzen tots els vídeos, tant els publicats com els compartits.
Hi ha un total de 1.118 minuts de vídeo vistos i 3.791 reproduccions en què els videos s’han
vist fins a 3 segons.
Les etiquetes utilitzades aquest Sant Jordi tenen les següents estadístiques:
 #LecturaPla2020: 107 vídeos
 #PliterariACasa: 53 vídeos (fins al 26.04.20)
La imatge següent mostra una gràfica amb les visualitzacions per dia i el rànquing de vídeos
més vistos. El dia 22 vam publicar 5 vídeos propis i coincideix que hi ha un xic més de
visualitzacions que el dia de Sant Jordi.
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ANNEX 3
e-mail marketing
Campanya
Alumnes de
l'Aula de
Lletres
31/01/2020
20/3/2020

VIII Concurs de microrelats marítims
V Premi de conte curt Es Còdol

Butlletí usuaris
general
04/02/2020
Presentació de la Revista Quimera, Ruta Josep Pla a
l’Escala
25/02/2020
Activitats de febrer i març: presentació de la Revista
Quimera, Ruta Josep Pla a l’Escala i Barcelona, Josep Pla,
cuina i paisatge a Palafrugell.
12/03/2020
Tancament per les mesures preventives derivades de la
pandèmia Covid-19
06/04/2020
#LaCulturaaCasa a les xarxes de la Fundació Josep Pla.
17/04/2020
#PatrimoniLiterariACasa: quin clàssic de la literatura
catalana regalaries per Sant Jordi?
26/05/2020
El 26 de maig, la Fundació Josep Pla reobre les portes.
26/06/2020
Activitats de juliol (desconfinament): Aula de lletres en línia,
activitats a la zona de lectura “El Jardí de la Dorothy” de Cap
Roig.
08/07/2020
Activitats de Festa Major i presentació del llibre Històries de
Josep Pla de J. Valls: Josep Pla, cuina i paisatge a Calella,
activitats a la zona de lectura “El Jardí de la Dorothy” de Cap
Roig, “El primer artista que vaig conèixer” Joan B. Coromina
i Josep Pla a Girona i l’Aula de Lletres en línia.
21/07/2020
Inauguració de l’exposició temporal “Josep Pla, vist per
Eugeni Forcano”
04/08/2020
Activitats d’agost: visita guiada “Josep Pla. La diabòlica
il·lusió d’escriure”, Ruta Josep Pla a Cap Roig, Josep Pla,
cuina i paisatge a Tamariu, activitats a la zona de lectura “El
Jardí de la Dorothy” de Cap Roig, Ruta Josep Pla a Ullastret.
18/08/2020
Activitats Dia Internacional de l’Art i agost: Josep Pla, cuina i
paisatge a Calella, activitats a la zona de lectura “El Jardí de
la Dorothy” de Cap Roig, portes obertes.
01/09/2020
Activitats Dia Internacional de l’Art i 11 de setembre: Josep
Pla, cuina i paisatge a Calella i Llofriu, activitats a la zona de
lectura “El Jardí de la Dorothy” de Cap Roig, Ruta Josep Pla
a Ullastret.
15/09/2020
Presentació del llibre Espais Literaris de Victòria Ricard i
Delgà, Ruta Josep Pla a Cap Roig i activitats a la zona de
lectura “El Jardí de la Dorothy” de Cap Roig.
6/10/2020
Jornades Europees de Patrimoni, El Jardí de la Dorothy,
Ruta a Cap Roig i exposició temporal “Josep Pla vist per

Subscrits

%
Obertura

77
77

42,1
35,0

1719

28,9

1723

27,8

1720

31,3

1718

31,8

1717

32,5

1717

28,4

1718

32,5

1743

28,0

1745

26,0

1750

26,5

1751

24,7

1748

26,5

1751

28,1
33,1
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25/11/2020
17/12/2020

Palafrugell,
socis i patrons
14/7/2020
24/07/2020
17/09/2020

Socis Outlook
14/02/2020

Eugeni Forcano”.
Tenim obert! #LaCulturaÉsSegura: exposicions permanent i
temporal “Josep Pla vist per Eugeni Forcano” i Visita virtual
“La diabòlica il·lusió d’escriure”.
Bones Festes: calendari de Nadal, Ruta a Cap Roig i
Activitats virtuals sota registre.

Invitació presentació del llibre “istòries de Josep Pla de
Josep Valls.
Inauguració de l’exposició temporal “Josep Pla, vist per
Eugeni Forcano”
Invitació presentació del llibre Espais Literaris de Victòria
Ricard i Delgà

Carta cobrament quota anual

1773

27,1

1779

39,6

342

44,3

342

32,6

340

31,3

59

Escoles de
Girona,
Palafrugell i
personalitzades
23/09/2020
Activitats educatives virtuals
10/11/2020
Activitats educatives virtuals

444
440

39,4
42,3

Hotels (110)
06/07/2020
06/07/2020

30
80

13,3
26,0

313

24,4

312

21,9

311

19,7

310
310
310

19,4
26,0
23,1

Hotels Palafrugell: agenda d’estiu
Hotels del Baix Empordà: agenda d’estiu

Premsa i Hotels
04/02/2020
Presentació de la Revista Quimera, Ruta Josep Pla a
l’Escala
25/02/2020
Activitats de febrer i març: presentació de la Revista
Quimera, Ruta Josep Pla a l’Escala i Barcelona, Josep Pla,
cuina i paisatge a Palafrugell.
12/03/2020
Tancament per les mesures preventives derivades de la
pandèmia Covid-19
06/04/2020
#LaCulturaaCasa a les xarxes de la Fundació Josep Pla.
17/04/2020
Sant Jordi: #LecturaPla2020 I #PatrimoniLiterariACasa
26/05/2020
El 26 de maig, la Fundació Josep Pla reobre les portes.
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26/06/2020
08/07/2020

21/07/2020
04/08/2020

18/08/2020
01/09/2020

15/09/2020
6/10/2020
25/11/2020
17/12/2020

Enviament amb
Outlook
escoles
Barcelona
Tarragona
Lleida
Girona

Activitats de juliol (desconfinament): Aula de lletres en línia,
activitats a la zona de lectura “El Jardí de la Dorothy” de Cap
Roig.
Activitats de Festa Major i presentació del llibre Històries de
Josep Pla de J. Valls: Josep Pla, cuina i paisatge a Calella,
activitats a la zona de lectura “El Jardí de la Dorothy” de Cap
Roig, “El primer artista que vaig conèixer” Joan B. Coromina
i Josep Pla a Girona i l’Aula de Lletres en línia.
Inauguració de l’exposició temporal “Josep Pla, vist per
Eugeni Forcano”
Activitats d’agost: visita guiada “Josep Pla. La diabòlica
il·lusió d’escriure”, Ruta Josep Pla a Cap Roig, Josep Pla,
cuina i paisatge a Tamariu, activitats a la zona de lectura “El
Jardí de la Dorothy” de Cap Roig, Ruta Josep Pla a Ullastret.
Activitats Dia Internacional de l’Art i agost: Josep Pla, cuina i
paisatge a Calella, activitats a la zona de lectura “El Jardí de
la Dorothy” de Cap Roig, portes obertes.
Activitats Dia Internacional de l’Art i 11 de setembre: Josep
Pla, cuina i paisatge a Calella i Llofriu, activitats a la zona de
lectura “El Jardí de la Dorothy” de Cap Roig, Ruta Josep Pla
a Ullastret.
Presentació del llibre Espais Literaris de Victòria Ricard i
Delgà, Ruta Josep Pla a Cap Roig i activitats a la zona de
lectura “El Jardí de la Dorothy” de Cap Roig.
Jornades Europees de Patrimoni, El Jardí de la Dorothy,
Ruta a Cap Roig i exposició temporal “Josep Pla vist per
Eugeni Forcano”.
Tenim obert! #LaCulturaÉsSegura: exposicions permanent i
temporal “Josep Pla vist per Eugeni Forcano” i Visita virtual
“La diabòlica il·lusió d’escriure”.
Bones Festes: calendari de Nadal, Ruta a Cap Roig i
Activitats virtuals sota registre.

310

22,1

418

25,6

417

23,0

416

19,0

415

20,1

413

21,2

412

24,0

412

32,0

410

26,0

410

23,0

1 de juliol, 1 de setembre i 17 de novembre
1615
322
268
291
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ANNEX 4
Informe de nombre d’usuaris

Activitats

81

40

5

Núm. activitats guiades concertades

2

6

1

Núm. pers. activitats guiades concertades

5

136

12

Núm. total de guiatges d'agenda

1

1

5

4

3

1

1

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

2

3

33

31

38

10

1

118

Consultes (presencials i en línia)

4

3

Informació (presencials i en línia)

5

4

Presentacions

5

0

Maig

Juny

Juliol

Agost

1

22

88

1.095

Set. Oct. Nov.
774

406

21

50

1

1

1

21

20

7

2.583
12
201
16

2

1

1

2

3

3

1

7

4

31

0

1

8

35

170

21

10

3

6

268

15

29

Aula de Lletres estiu - virtual
Activitats educatives virtuals
(3) incorporades al Servei Educatiu

71

27

48

48

35

35

Comunicació de Nadal
Total

Des.

Total
usuaris

Febrer

Visites

Març Abril

Total
activitats

Gener

33

33

97

198

22

2

3

34

235

1.320

898

427

51

101

28

3.388
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Activitats en col·laboració

Gener

Febrer

15.02 - RJP a L'Escala

20

28.02 - George Orwell “Homenatge a
Catalunya”. Miquel Berga

40

29.02 - RJP a L'Escala

25

Març

Juny

Juliol

Agost

Set.

Oct.

Nov.

Des.

Total
1

06.03 -Club de lectura Teresa Pàmies.
Montse Barderí

15

08.03 - RJP a Barcelona

8

20-26.04 - St. Jordi a Palafrugell#LecturaPla2020 - virtual
20-26.04 -Espais Escrits #PatrimoniLiterariACasa - virtual
17.07 a 12.09 - Casa Masó - Expo El primer
artista que vaig conèixer Joan B.Coromina
J. Pla

Abril Maig

1

85

1

23

200
53

253
273

18.07 - Cap Roig. Vermut literari

13

1

25.07 - RJP Cap Roig

7

1

01.08 - Cap Roig. C.Albert/V.Català. Entre
l'Escala i Barcelona (Meri Yanes)

18

1

03.08 - RJP a l'Escala

3

1

08.08 - RJP Cap Roig

18

1

10.08 - RJP a l'Escala

4

1

15.08 - Cap Roig. Taller Ens divertim llegint

8

1

293

40

16.08 - RJP Ullastret

21

1

17.08 - RJP a l'Escala

4

1

24.08 - RJP a l'Escala

3

1

05.09 - Cap Roig. Taller Llegim i sentim

5

12.09 - Cap Roig. Follets entremaliats (Olga
Cercós)

20

13.09 - RJP Ullastret

3

19.09 - Cap Roig . Ruyra amb gust de sal
(David Plana i Berta Camps)

20

26.09 - RJP Cap Roig

19

1
1
1
1
1

12.10 - RJP Ullastret

30

1

17.10 - Carp Roig. Vermut literari

11

1

12.11 - Club de lectura Fer-se totes les
il·lusions possibles

13

13.12 - RJP Cap Roig
Total

TOTALS

79

67

41
13

6

1

6

0

85

23

253

0

0

293

79

67

41

13

6

21

860

97

283

45

255

3

34

528

1.399

965

468

64

107

49

4.248
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