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CONVENIS I CONTRACTES DE COL·LABORACIÓ VIGENTS EL 2016 
 

Contracte de col•laboració amb l’Institut Ramon Muntaner 

Objecte: Donar suport i difondre projectes d’investigació i difusió cultural dels centres i 
instituts d’estudis dels territoris de parla catalana. 

Drets: Inclusió de logotip o baner de la Fundació al web, butlletí, contraportada de 
publicacions, panells expositius, memòria anual, calendari anual, materials de difusió, 
caràtula DVD, etc. 

Obligacions: patrocini de 3.000,00 € 

 

Conveni de col•laboració amb la Universitat Catalana d’Estiu 

Objecte: Establir les bases de la col•laboració entre ambdues entitats en la celebració dels 
cursos d’estiu de la UCE. 

Drets: La UCE proporciona les seves instal•lacions a Prada (Conflent) per tal que s’hi 
puguin desenvolupar les activitats directament relacionades amb el Seminari de la 
Fundació Josep Irla i inclou el Seminari en l’oferta conjunta de cursos d’estiu de la UCE i 
en fa la difusió pertinent. 

Obligacions: Organitzar un Seminari de pensament i debat prospectiu de caire social i 
nacional al voltant d’un tema monogràfic en cada edició dels cursos d’estiu de la UCE, 
promoure una “lliçó magistral Víctor Torres” sobre el pensament republicà i actuar com a 
organisme difusor de la UCE. 

 

Conveni de col•laboració amb la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya 

Objecte: Establir les bases de la col•laboració entre ambdues entitats en la celebració dels 
cursos d’estiu de la UPEC. 

Drets: La UPEC valora les propostes no vinculants de ponents per les xerrades que li faci 
arribar la Fundació Irla; permet la presència de la Fundació Irla al Consell Social de la 
UPEC; fa referència de la col•laboració amb la Fundació Irla a la seva plana web, i fa 
arribar material publicitari de les jornades a la Fundació Irla per facilitar-ne la difusió. 

Obligacions: Patrocini de 1.000,00 € 

 

Conveni amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols  

Objecte: Cessió temporal i gratuïta de la Casa Irla per tal de convertir-la en un centre 
cultural i social de primer ordre a través del qual es difongui el pensament i obra de Josep 
Irla i es potenciï la cultura del nostre país. 

Drets: Disposar de forma gratuïta i temporal de l’ús i gestió de la Casa Irla. Accés als 
mitjans de comunicació municipals per a la difusió de les activitats que s’hi duguin a 
terme. 

Obligacions: Encarregar-se de la gestió del Museu permanent dedicat a Josep Irla; 
contractar una assegurança multirisc pel contingut, així com de responsabilitat civil; fer-se 
càrrec dels subministres d’aigua i gas; encarregar-se directament o mitjançant un tercer de 
l’ús i explotació de la taverna. 



 
Calàbria, 166 entresòl 
08015 Barcelona 
Telèfon 93 567 78 63 
info@irla.cat  

 

Conveni amb l’Arxiu Històric de Sabadell  

Objecte: Digitalitzar els 595 exemplars de “El Poble”, el diari editat per Esquerra 
Republicana a la ciutat vallesana, des de l’1 d’abril de 1932 fins el 31 de març de 1934 

Drets: Cessió de drets per digitalitzar els 595 exemplars de “El Poble”. 

Obligacions: Posar a l’abast de tota la població la revista digitalitzada a través del portal 
web www.memoriaesquerra.cat  

 

Conveni de Col·laboració amb la Fundació Alternativa  

Objecte: Cicle de debats “La República Catalana i l’ideal federal” 

Drets: La Fundació Alternativa dedicarà recursos humans a organitzar el cicle de debats. 

Obligacions: Aportar 7.500 euros per tal de sufragar les despeses del projecte i col·laborar 
en la correcta execució del Cicle de debat. 

 

Conveni de col·laboració amb el Centre Maurits Coppieters 

Objecte: Elaboració i posterior presentació de l’estudi “Treballar i decidir. La participació 
dels treballadors com a estratègia empresarial”. 

Drets: Participar en l’elecció dels investigadors i fer el seguiment de l’estudi. 

Obligacions: Aportar el 15% de la despesa global del projecte i organitzar la jornada de 
presentació a Barcelona. 

 

Conveni amb l’Ajuntament de Girona 

Objecte: Articular les condicions en què la Fundació Josep Irla efectua la donació i la 
cessió dels drets d’explotació d’un conjunt de deu cartes adreçades a Miquel Santaló i 
Parvorell. 

Drets: 1. Que l’Ajuntament de Girona posi aquest material a disposició dels investigadors i 
del públic en general, per a la seva divulgació a les instal·lacions de l’Arxiu Municipal. 

 2. Mantenir el conjunt donat en les condicions de seguretat i conservació que garanteixin 
la seva preservació. 

 3. No dividir el conjunt documental en diferents entitats amb l'objectiu de no devaluar el 
seu valor cultural. 

 4. Procedir a la seva organització i a l'elaboració dels instruments de descripció per 
facilitar-ne la consulta i la difusió. 

 5. Convenir la citació en l’ús públic d’aquesta documentació de la següent manera: 

   © Ajuntament de Girona. Arxiu Municipal (Fundació Josep Irla) 

Obligacions: Traspàs de la seva titularitat a l'Ajuntament de Girona i reconeixement a 
l’Ajuntament de Girona la facultat d’establir els criteris de tractament específic i 
d’avaluació i tria més adequats a fi de garantir la millor gestió i preservació de tot el fons. 

 


