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1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT 

 

Objectius: 

La Fundació Josep Irla consta inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de 
Catalunya, amb el número 1.084, en virtut de la resolució del Departament de Justícia de 21 de juliol 
de 1997. Els seus objectius són: 

a) Difondre el pensament i l’obra política, econòmica, social i cultural d’aquelles persones que, com 
la generació de Josep Irla, l’han basat en la defensa de la llibertat, la democràcia, la justícia social i la 
sobirania nacional. 

b) Promoure, a nivell internacional, la defensa de la llibertat, la democràcia, la justícia social i 
l’autodeterminació dels pobles, així com la projecció dels Països Catalans. 

c) Estimular l'estudi de la realitat política, econòmica, social i cultural dels Països Catalans, així com 
el desenvolupament del seu pensament. 

d) Impulsar la recerca i la difusió històrica en l’àmbit de l’esquerra nacional dels Països Catalans. 

e) Preservar tota la documentació significativa generada per Esquerra Republicana de Catalunya al 
llarg de la seva història. 

f) Fomentar el municipalisme com a eina de participació política democràtica més propera a la 
ciutadania. 

g) Fomentar la promoció de l’ús social del català en tots els àmbits. 

 

Activitats i àrees de treball 
Per tal de donar compliment als seus objectius, la Fundació Josep Irla atorga guardons i premis, 
organitza jornades de reflexió i estudi, homenatges i edita publicacions.  

Per tal de dur a terme la seva activitat la Fundació s’organitza en diverses Seccions: La d’Estudis 
Socioeconòmics, d’Estudis Polítics i d’Estudis Històrics. A banda, també treballa en àmbits 
transversals a través d’intercanvis de cooperació a nivell internacional, cursos i jornades formatives i 
compta amb un Arxiu, un Servei de Documentació i una Biblioteca, que es va incrementant cada any.  

 

Incidència a les xarxes socials 

Durant el 2014 la Fundació hem intensificat l’ús de les xarxes socials, sobretot el Twitter @fjirla on 
ja comptem amb 2.872 seguidors i, tot i que en menor mesura, el Facebook 
https://www.facebook.com/irla.cat on hi tenim 502 seguidors. Paral·lelament hem treballat amb una 
nova plana web que farem pública el 2015. 

 

1. Arxiu, Servei de Documentació i Biblioteca 
L’any 2014 s’ha continuat la tasca d’arxiu de tota la documentació significativa generada per 
Esquerra Republicana de Catalunya al llarg de la seva història. 

Així mateix, s’ha donat servei a nombrosos investigadors ja siguin historiadors, sociòlegs o 
politòlegs, facilitant-los-hi l’accés a l’Arxiu i a la Biblioteca de la Fundació.  
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També hem continuat la tasca de conservar i ampliar la Biblioteca de la Fundació Josep Irla amb 
publicacions periòdiques, monografies i obres de referència i llibres sobre història, pensament polític 
i socioeconomia. 

 

Digitalització de premsa històrica  

L’any 2014 es va continuar el projecte de digitalitzar la premsa històrica d’Esquerra, per tal d’ampliar 
la web memoriaesquerra.cat i memoriavalencianista.cat. Concretament unes 20.000 cares 
documentals corresponents a les següents capçaleres que s’editaren a Barcelona des de 1913 a 1990: 

- Ara! [Barcelona] (del 21 de maig de 1936 al 26 de febrer de 1938) 

- Catalunya Nova [Barcelona] (juny 1938) 

- Fornal [Barcelona] (16 de gener de 1932 a 30 d’abril de 1932) 

- JERC [Barcelona] (octubre 1980) 

- Joventut Valencianista [Barcelona] (gener de 1913 a agost de 1913) (*) 

- República, La [Barcelona] (juny 1990) 

- Som [Barcelona] (18 octubre 1933 a 11 novembre 1933) 

- Boatella, La [Barcelona] (març de 1935 a juny de 1935) 

- Opinió, L’ [Barcelona] (18 de febrer de 1928 a 10 d’octubre de 1934) 

- Última Hora [Barcelona] (13 d’octubre de 1935 a 28 d’abril de 1938). 

 

2. Secció d’Estudis Històrics 
És l’àrea encarregada de recuperar la memòria històrica de l’esquerra catalanista elaborant diversos 
estudis, recopilant informació i seguint les novetats editorials. 

 

Premi Irla de Recerca Històrica al Batxillerat 2014 

Es tracta d’un premi per als treballs de recerca que versin sobre memòria històrica contemporània als 
Països Catalans: època republicana (1931-1939); antifranquisme i exili (1939-1975) i transició (1975-
1980). 

El Jurat del Premi Irla de Recerca Històrica al Batxillerat 2014, format per Agustí Alcoberro, director 
del Museu d’Història de Catalunya; Josep Bargalló, vicepresident de la Fundació Josep Irla; Josep 
Catà, exprofessor d’ensenyament secundari; Clàudia Pujol, directora de la revista d’història Sàpiens; i 
Joan Maria Serra, exprofessor d’ensenyament secundari, ha atorgat el premi d'enguany al treball 
«Fèlix Figueras i Aragay. Alcalde represaliat de la Segona República a Olesa de Montserrat» de 
Guillem Figueras i Bartés, tutoritzat per la professora Blanca Mampel de l’INS El Castell, 
d’Esparreguera. 

El Jurat ha proclamat també com a finalistes, els treballs: «Campanades a morts» de Clàudia Salvador 
i Jornet, tutoritzat per la professora Núria Munné, del Col·legi Pare Manyanet Les Corts, de 
Barcelona; i «Joaquim Brengaret i Amer. Correspondència d’un cortsenc des de la Batalla de l’Ebre 
(juliol-agost 1938)» d’Alba Dolcet i Roig, tutoritzat per la professora Elisabet Mercadé, de l’Institut 
Joan Boscà, de Barcelona.  
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Exposicions itinerants 

La Fundació Josep Irla té vàries exposicions de memòria històrica de caràcter itinerant en circulació.  

1859-1933 Francesc Macià, una Catalunya lliure, justa, pròspera i gloriosa 

Francesc Macià és la figura política més important i més estimada de la història contemporània de 
Catalunya. Aquesta exposició itinerant permet descobrir les claus que van dur a un tinent coronel 
d’enginyers de l’exèrcit espanyol, a esdevenir el líder de l’independentisme català. Permet conèixer 
amb més profunditat a qui millor va saber expressar en paraules i fets el nostre somni col·lectiu: «una 
Catalunya lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i espiritualment gloriosa». 

Durant el 2014 l’exposició va continuar la seva itinerància i des de la seva creació fins a finals d’any 
ha visitat: l’Aleixar, Amposta, Arnes, Artesa de Segre, Barcelona, Bellpuig, Blanes, Les Borges 
Blanques, Camprodon, Canet de Mar, Cànoves i Samalús, Castelló de Farfanya, Esplugues de 
Llobregat, La Garriga, L’Hospitalet de Llobregat, Hostalric, Igualada, Lleida, Malgrat de Mar, 
Manresa, Montblanc, Picanya, Prats de Lluçanès, Premià de Mar, Reus, Ripoll, Sant Boi de 
Llobregat, Sant Fost de Campsentelles, Sant Julià de Vilatorta, Santa Margarida i els Monjos, Santa 
Perpètua de Mogoda, La Selva del Camp, La Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Ullastrell, Vic, Vilanova 
del Vallès i Vilanova i La Geltrú. 

Es pot fer una visita virtual a través del web:  

http://www.irla.cat/expomacia/  

 

1882-1940. Lluís Companys, polític fins a la mort 

Lluís Companys, fill de família benestant, advocat de formació, ho tenia tot a favor per gaudir d’una 
vida plàcida i acomodada. Però en una època marcada per importants injustícies i falta de llibertats, la 
seva consciència social el va fer triar la defensa dels més febles, encara que comportés una vida plena 
de sacrificis i perdre la seva pròpia llibertat ben sovint.  

Durant el 2014 l’exposició va continuar la seva itinerància i des de la seva creació fins a finals d’any 
ha visitat: Alcanar, L’Aldea, Alforja, Amposta, Arenys de Munt, Arnes, Barcelona, Bellpuig, 
Benissanet, Blanes, Cardona, Castellbisbal, Cornellà de Llobregat, Cubelles, L’Estany, La Fatarella, 
La Garriga, Granollers, L’Hospitalet, Igualada, Manresa, Maspujols, Mataró, Palafolls, Pals, Pineda 
de Mar, Premià de Mar, Ripoll, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Santa 
Bàrbara, Santa Perpètua de Mogoda, La Selva del Camp, Tarragona, Tàrrega, Terrassa, València, 
Vic, Vilablareix, Viladecans, Vilafranca del Penedès, Vilaplana i Xerta 

Es pot fer una visita virtual a través del web:  

http://www.irla.cat/expocompanys/  

 

El valencianisme republicà 1837-1977 

L'exposició recorre les successives fases de la recuperació lingüística, cultural i nacional al País 
Valencià, des de mitjans del segle XIX, amb la premsa satírica i la Renaixença literària, fins al 
tardofranquisme, amb l’eclosió cívica del fusterianisme, i fa especial èmfasi en la dècada republicana 
de 1930. 

Durant el 2014 va continuar la seva itinerància bàsicament per pobles i ciutats valencianes, amb 
alguna excepció per Catalunya. Des de la seva creació fins a finals d’any ha visitat Alaquàs, Alboraia, 
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Alcoi, Algemesí, Almenara, Benicarló, Castelló, Gandia, L’Hospitalet de Llobregat, Oliva, 
Ontinyent, Picanya, Sueca, València, Vinaròs, Xàbia i Xixona. 

Es pot fer una visita virtual a través del web: 

http://www.irla.cat/expovalencianisme/ 

 

Llibertat! La lluita dels catalans pels drets socials i nacionals 

Aquesta exposició mostra com, al llarg de la història, la defensa de les nostres lleis i institucions 
polítiques no ha estat una idea abstracta. Ha estat i és la plasmació de la voluntat dels catalans 
d’autogovernar-nos, d’emancipar-nos socialment, de defensar-nos dels abusos de poder, d’assolir 
majors quotes de llibertat individual i col·lectiva, i de fer respectar tots els drets conquerits. 

 

Es pot fer una visita virtual a través del web: 

http://www.irla.cat/expollibertat/ 

 

Exposició 1714 

La Fundació Josep Irla ha col·laborat amb la Fundació Independència i Progrés per tal de fer possible 
l’exposició 1714, que explica els fets de la Guerra de Successió que van culminar amb la caiguda de 
Barcelona l’11 de setembre de 1714.  

Els dotze àmbits de l’exposició tracten diferents temes relacionats amb aquells fets, des dels 
antecedents fins a les conseqüències de la repressió borbònica, passant pels fets bèl·lics i les viles 
cremades.  

Es pot fer una visita virtual a través del web: 

http://www.irla.cat/expo1714/  

 

Beca d’Estudi President Irla 

Beca d’Estudi President Irla 2014 

La Fundació Josep Irla, en col·laboració amb la Diputació de Girona, convoca anualment la Beca 
d'Estudi President Irla. Aquesta Beca té com a objecte d’estudi el pensament, l’obra i la vida de la 
generació de republicans gironins de la qual Josep Irla i Bosch, president de la Generalitat a l’exili, i 
fill de Sant Feliu de Guíxols, n’és la personalitat més destacada.  

El jurat de la Beca, en la seva convocatòria pel 2014, va decidir concedir-la al projecte d'estudi 
“Joaquim de Camps i Arboix, un intel·lectual en temps convulsos (1894-1975)” de Giovanni Cattini. 

 

Presentació de l’obra guanyadora la Beca d’Estudi President Irla 2012 

Durant el 2014 es van fer dues presentacions de l’obra guanyadora de la Beca d'Estudi President Irla 
2012, la biografia «Martí Barrera. Sindicalista, impressor, polític» de l’historiador Manuel Pérez 
Nespereira.  

L’obra, que vol servir per recuperar la important figura de Martí Barrera, del qual fins avui no existia 
cap biografia, inclou una àmplia tria de fotografies conservades per la família i a arxius públics i 
privats, del qui fou líder sindicalista, secretari general d’Esquerra Republicana, diputat al Parlament i 
conseller de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres responsabilitats. 
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El 30 de juny es va presentar, a l'Ateneu Barcelonès, amb la participació, a més del propi autor, de 
Jordi Casassas, catedràtic d'Història Contemporània a la UB i president de l'Ateneu Barcelonès; Josep 
Huguet, president de la Fundació Josep Irla; i Oriol Junqueras, doctor en Història del Pensament 
econòmic i president d'Esquerra Republicana. 

El 4 de juliol es va presentar a la vila natal de Martí Barrera, La Bisbal d’Empordà, amb la 
participació, a més del propi autor, de Cristina Alsina, patrona de la Fundació Josep Irla; Josep Maria 
Alcoberro, professor d'Història Moderna a la UB; i Josep-Maria Terricabras, catedràtic de Filosofia 
de la UdG i eurodiputat d'Esquerra Republicana. 

Podeu veure una versió digital del llibre a l’enllaç següent: 

http://irla.cat/documents/mart%C3%AD_barrera.pdf  

 

Memorial Jaume Aiguader 2014 

Coincidint amb la commemoració del Dia de la República Catalana, la Fundació Josep Irla atorga el 
premi Memorial Jaume Aiguader, per tal de distingir una persona que hagi destacat per la innovació i 
les bones pràctiques en la seva trajectòria municipalista. 

El jurat del Memorial es va reunir el 10 de març, per debatre les candidatures que cada membre 
presentava i escollir-ne una guanyadora. El jurat el formaven Josep Bargalló, exconseller primer i 
vicepresident de la Fundació Josep Irla; Ernest Benach, expresident del Parlament de Catalunya; 
Marta Cid, exconsellera d’educació de la Generalitat de Catalunya; Miquel Àngel Estradé, exalcalde 
de Les Borges Blanques; Teresa Jordà, exalcaldessa de Ripoll i diputada al Congrés, Eduard López, 
secretari de la Fundació Josep Irla; Marc Sanglas, diputat i secretari de Política Municipal i Laura 
Vilagrà, alcaldessa de Santpedor. 

El guanyador del Memorial Jaume Aiguader 2014 ha estat Ignasi Perramon, històric militant de 
l'esquerra independentista, que fou regidor de Manresa pel PSAN (1979-1983), per l'Esquerra 
Nacionalista de Manresa (1987-1995) i per ERC (1999-2011) i president del Consell Comarcal del 
Bages (2001-2003). 

  

Recerca històrica 

Durant tot el 2014 s’ha fet treballs de recerca en Arxius i Registres Civils per tal d’anar actualitzant i 
incrementant els llocs web memoriaesquerra.cat, memoriavalencianista.cat i per preparar poperes 
publicacions com ara Esquerra a Xile o la biografia de Domènec Palet i Barba. Alhora s’han culminat 
alguns projecte com ara la Història d’Esquerra a Vic. 

Història d’Esquerra a Vic 

Aquest llibre, obra de l’historiador Oriol Casellas, enceta una nova línia de publicacions a nivell 
local. El llibre fa un repàs dels personatges i l’evolució del partit republicà a la capital osonenca, 
passant per la República, la guerra civil, l’exili, la repressió franquista, la clandestinitat, la transició i 
la democràcia. 

La presentació pública es va fer el 24 d’octubre al Temple Romà de Vic, amb la participació de Josep 
Huguet, president de la Fundació Josep Irla, Oriol Casellas, autor del llibre i Marta Rovira, secretària 
general d’Esquerra. 
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Homenatge a Josep Abril. Alcalde de Mataró. 

L’acte va tenir lloc el diumenge 22 de juny, pocs mesos després que es complissin 75 anys de 
l'assassinat de Josep Abril, a l'Espai F del Foment Mataroní. 

La presentació, a on es va valorar la figura de l'alcalde republicà i els valors del republicanisme, va 
anar a càrrec de Francesc Teixidó. Posteriorment, amb un muntatge escenogràfic, es va fer un repàs a 
la vida de Josep Abril i Argemí a través del seu recorregut polític, però també de l'àmbit més 
personal.  

Patrocini documental La Resistència 

Es Tracta d’un documental que mostra la resistència de Mallorca durant la guerra de successió fins 
que va caure el 1715 i les conseqüències de la derrota al llarg d'aquests 300 anys. Al documental hi 
participen els historiadors Pere Morey Servera, Bartomeu Mestre, Guillem Morro i Oriol Junqueras. 

El documental ha estat produït per Al vent Produccions i la Fundació Josep Irla hi ha col·laborat en 
tant que patrocinadors. La presentació pública es farà l’any 2015. 

 

3. Secció d’Estudis Polítics 
És l’àrea encarregada d’estudiar, investigar i difondre el pensament polític progressista i catalanista 
sobre sistemes polítics i socials. 

 

Revista Eines 
La revista Eines per a l’esquerra nacional, és la revista de referència de la Fundació Josep Irla, una 
revista d’assaig que dóna visibilitat al pensament de l’esquerra nacional. 

Com a novetat enguany hem fet accessible de manera gratuïta al portal iQuiosc.cat i a l'App iQuiosc, 
des del número 1 de la revista (estiu 2007) fins al darrer número publicat. 

Si ens fixem amb les estadístiques que publica el RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert), l’any 
2014 hi va haver 7.796 descàrregues de la revista Eines i, si li sumem les 3.000 editades en paper, 
podem dir que els lectors de la revista han estat, com a mínim, uns 11.000. 

Si ens centrem en l’any 2014, han vist la llum 3 nous números de la revista  

 

Eines 19 

Sota el títol "La política: el primer poder?", Eines19 dedica el seu dossier central a l'anàlisi dels 
diferents poders que intervenen i condicionen l'acció política: econòmic, financer, mediàtic... En el 
número hi han col·laborat, entre d'altres, Anton Gasol, Roger Palà, Marc Parés, Santi Eizaguirre i 
Leslie Charles. El dossier central es clou amb una conversa sobre els reptes de futur de la política, 
entre Ferran Requejo i Anna Simó. 

La presentació pública es va fer l’11 de febrer a l’auditori de la Fundació Josep Irla, amb la 
participació del president de la Fundació Josep Irla, Josep Huguet, del catedràtic de Ciència Política 
de la UPF, Ferran Requejo, la vicepresidenta del Parlament de Catalunya, Anna Simó i el director de 
la Fundació Josep Irla, Josep Vall. 

Podeu veure una versió digital de la revista a l’enllaç següent: 

http://irla.cat/documents/eines19.pdf  
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Eines 20 

Sota el títol "La cruïlla europea", Eines 20 dedica el seu dossier central a l'anàlisi de l'actual moment 
polític a una Europa marcada per la crisi econòmica i l'aturada en el procés d'integració europea. En 
el número hi han col·laborat: Arnau Albert, Agustí Alcoberro, Berta Barbet, Montserrat Coll, Jordi 
Fortuny, Anthony Giddens, Rafael Grasa, Gorka Knörr, Ernest Maragall, Elisabet Nebreda, Clàudia 
Pujol, Abel Riu, Antoni Segura, Joan Marc Simon, Josep-Maria Terricabras, Ariadna Trillas, Xavier 
Vence i Vidal Vidal. El dossier central es clou amb una conversa sobre el futur d'Europa entre 
l'eurodiputada gal·lesa Jill Evans i el secretari general de l'ALE, Jordi Solé. 

La presentació pública es va fer el 7 de maig a l’auditori de la Fundació Josep Irla, amb la 
participació del president de la Fundació Josep Irla, Josep Huguet; el filòsof, Josep-Maria 
Terricabras; el secretari general de l’ALE, Jordi Solé; i el director de la Fundació Josep Irla, Josep 
Vall. 

Podeu veure una versió digital de la revista a l’enllaç següent: 

http://irla.cat/documents/eines20-web.pdf  

 

Eines 21 

Sota el títol «Nou país, nova democràcia», Eines 21 dedica el seu dossier central a l'anàlisi de l'actual 
moment polític a Catalunya, marcat pel procés d'autodeterminació. En el dossier central hi han 
col·laborat entre altres: Daniel Albalate, Joan Cuevas, Blanca Lázaro, Sergi Morales, Josep Maria 
Vallès o Santiago Vidal. 

La presentació pública es va fer el 21 de novembre a l’auditori de la Fundació Josep Irla, amb la 
participació del president de la Fundació Josep Irla, Josep Huguet, el catedràtic de Sociologia de la 
UAB, Salvador Cardús, la diputada d'Esquerra al Parlament, Gemma Calvet, i el director de la 
Fundació Josep Irla, Josep Vall. 

Podeu veure una versió digital de la revista a l’enllaç següent: 

http://irla.cat/documents/eines21-web.pdf  

 

Col·lecció Textos Polítics 

La col·lecció Textos Polítics pretén donar a conèixer de forma sintètica el contingut bàsic dels 
elements cabdals de la sociopolítica del segle XXI. 

 

Textos Polítics 1: El dret d’autodeterminació: 

El mes de maig de 2014 vam publicar una tercera edició revisada del número 1 de la Col·lecció 
Textos Polítics. Aquest cop a banda de la Declaració Universal dels Drets Col·lectius dels pobles, s’hi 
inclou el Manifest electoral de l’Aliança Lliure Europea, aprovat a Meran el 2013. 

Podeu veure una versió digital del llibre a l’enllaç següent: 

http://irla.cat/documents/tp1%202014.pdf  
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Textos Polítics 9: L’europeisme: 

El mes d’abril vam treure un nou número de la Col·lecció Textos Polítics. Aquest, a banda d’una 
introducció històrica sobre l’europeisme, inclou les Conclusions i recomanacions adoptades al míting 
inaugural del Consell Internacional del Moviment Europeu (Brussel·les 1949) i la Carta Federalista 
(Montreux 1964). 

Podeu veure una versió digital del llibre a l’enllaç següent: 

http://irla.cat/documents/tp09europeisme.pdf  

 

4. Secció d’Estudis Socioeconòmics  
És l’àrea encarregada d’estudiar, investigar i difondre el pensament polític progressista i catalanista 
en matèria socioeconòmica, vinculant l’àmbit acadèmic, professional i empresarial.  

 

Estudi repartiment d’actius i passius 
A mitjans del 2014 es va encarregar als economistes Jordi Angusto, Gemma Pons i al Doctor 
enginyer en Telecomunicacions, Marcel Coderch un estudi sobre el repartiment d’actius i passius 
entre Catalunya i l’estat espanyol. Es preveu que s’editi i es presenti públicament a principis de 2015. 

 

5. Nit Irla 
La Fundació Josep Irla atorga anualment el premi Memorial Francesc Macià, per tal de distingir una 
persona i una entitat que hagin destacat per la seva acció social en favor de la llengua, la cultura o la 
nació catalanes; el premi Memorial Lluís Companys, per tal de distingir una persona i una entitat que 
hagin destacat per la seva acció social en favor de l’emancipació de les classes populars o en la lluita 
contra la marginació dels sectors menys privilegiats; i el Premi d’Assaig Irla per tal d’estimular 
l’estudi de la realitat política, econòmica, social i cultural dels Països Catalans, així com el 
desenvolupament del seu pensament. 

La Nit Irla 2014 es va celebrar el dijous 3 d’abril a la Sala d'exposicions de l'antic Convent dels 
Àngels, del MACBA i comptà amb la participació de les persones i entitats guardonades, així com de 
nombrós públic assistent a títol individual o representant entitats de tota la societat civil catalana. 

 

Premi d’Assaig Irla 

El jurat del Premi d'Assaig Irla 2014 —format per Agustí Alcoberro, Guillem López-Casasnovas, 
Enric Marín, Montserrat Palau i Rosa Rey— després d'analitzar detingudament els diferents originals 
presentats i alhora agraint la feina de totes les persones que han presentat un treball, va decidir per 
unanimitat declarar-lo desert, en considerar que cap de les obres, malgrat la seva qualitat, no era 
premiable en no adequar-se per forma, temàtica o contingut a les exigències del Premi. 

 

Memorial Francesc Macià 

El jurat del Memorial Francesc Macià, format per Jordi Creus, Josep Huguet, Queta Karmany, Marina 
Llansana, Rita Marzoa, David Miró, Bienve Moya, Isona Passola, Matthew Tree i Montserrat 
Treserra, va decidir atorgar el premi en la seva categoria individual a l'escriptor Josep Maria Espinàs 
«per la seva llarga trajectòria al servei de la cultura catalana com a escriptor de novel·les i cròniques 
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de viatges, com a articulista a la premsa periòdica, com a editor fundador de l'editorial La Campana i 
com a fundador i membre de Els Setze Jutges que iniciaren el moviment de la Nova Cançó». 

En la seva categoria col·lectiva, el jurat del Memorial Francesc Macià, ha decidit atorgar el premi a la 
Plataforma Crida «per haver aconseguit una marea verda que aglutina pares, mares, docents, alumnat, 
entitats i ciutadania en general sota la reivindicació d'una educació pública de qualitat, laica i en 
català; per lluitar colze a colze amb l'Assemblea de docents, contra el Decret del Trilingüisme del 
Govern Bauzà que arracona el català a l'escola; i per promoure i aconseguir el 30 de setembre passat 
manifestacions històriques a Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca, on a Palma 100.000 persones 
van col·lapsar-ne el centre en suport a la vaga indefinida de mestres contra el Decret del 
Trilingüisme». 

 

Memorial Lluís Companys 

El jurat del Memorial Lluís Companys, format per Ester Boixadera, Oriol Homs, Josep Huguet, Isabel 
Pallarès, Laura Pelay, Francesc Pérez, Jordi Porta, Xavier Rubert de Ventós, Isabel Segura, Anna 
Simó, Jordi Via i Ricard Zapata, va decidit atorgar —enguany, Any Internacional de l'agricultura 
familiar— el premi en la seva categoria individual Mireia Font «per ajudar a recuperar el patrimoni 
històric, etnogràfic i els valors relacionats amb l'activitat dels pastors; per rehabilitar, recuperar i 
valoritzar els antics camins ramaders i de pas; per impulsar les economies locals mitjançant els 
productors tant agroalimentaris com artesanals; i per crear activitat econòmica i turística d'una manera 
creativa compartint la filosofia "slow food" i els productes quilòmetre zero» 

En la seva categoria col·lectiva el jurat va decidir entregar el premi a les Dones d'Unió de Pagesos 
«per defensar les explotacions familiars agràries visualitzant el paper de les dones al món rural, tot 
donant resposta a les seves necessitats específiques; per afavorir la igualtat d'oportunitats entre dones 
i homes, disminuint la segregació en l'àmbit laboral; per impulsar el lloc web "pageses.cat" millorant 
així l'accés a la informació i formació de les pageses i dones rurals i alhora afavorint la creació de 
xarxes de dones i espais virtuals; i per contribuir (des de fa 40 anys) a la defensa de la pagesia 
recollint l'herència de la Unió de Rabassaires, fundada per Lluís Companys». 

 

6. Cooperació i relacions internacionals 
La Fundació organitza any rere any tota una sèrie d'activitats lligades a la cooperació i a les relacions 
internacionals, de cara a mantenir vincles i generar sinergies amb entitats d’altres països. 

 

Centre Maurits Coppieters 

S’ha participat del dia a dia de la Fundació europea Centre Maurits Coppieters (CMC), de la qual en 
formem part, tot assistint a les reunions trimestrals de l’executiva i del Comitè Científic a Brussel·les, 
així com a l’Assemblea General anual que va tenir lloc a mitjans de febrer a Santiago de 
Compostel·la. 

 

Jornada Dret a decidir. Qualitat democràtica per a un nou estat 

El 17 d’octubre, junt amb el CMC vam organitzar la Jornada «El Dret a decidir. Qualitat democràtica 
per a un nou estat», amb aportacions de diversos acadèmics experts en Dret i Ciències Polítiques. 

La Jornada, presentada per Josep Huguet, president de la Fundació Josep Irla, va comptar amb la 
conferència «El dret de Catalunya a decidir el seu futur», de Ramon Cotarelo, catedràtic de Ciència 
Política de la UNED; amb la presentació de l'estudi «Qualitat democràtica per a un nou estat», un 
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treball coordinat per Jaume López, professor de Ciència Política de la UPF, en el qual ha col·laborat 
Josep Maria Vilajosana, degà de la Facultat de Dret de la UPF; Günther Dauwen, director de l'Aliança 
Lliure Europea va moderar la taula rodona «Dret a decidir. Bases per a l'aprofundiment de la 
democràcia a la UE», amb la participació de François Alfonsi, president de l'Aliança Lliure Europea, 
Jill Evans, eurodiputada del Plaid Cymru, Ana Miranda, secretària de Política Internacional del BNG 
i Josep-Maria Terricabras, eurodiputat d'Esquerra; a continuació,  Jason Sorens, professor universitari 
al Dartmouth College (Nou Hampshire, EUA) pronuncià la conferència «Els processos de secessió 
del segle XXI»; finalment la cloenda va anar a càrrec de Jordi Solé, secretari general de l'Aliança 
Lliure Europea. 

Llibre Dret i Legitimitat 

La Fundació Josep Irla en col·laboració amb el CMC va publicar el mes de juny la traducció de 
l’estudi “Law and legitimacy. The denial of catalan Voice”, del professor gal·lès Huw Evans. 

L’estudi fou editat originalment en anglès  pel Centre Maurits Coppieters, el maig de 2013 i ara ha 
estat traduït al català per Jordi Vilanova i Karlsson. 

Aquest treball explora les diferències entre els processos d’independència d’Escòcia i Catalunya, així 
com les experiències recents referents a la celebració de referèndums. S’hi tracta particularment la 
sentència del Tribunal Suprem del Canadà pel que fa a la secessió del Quebec del Canadà, i la seva 
aplicació a Escòcia i Catalunya. 

Podeu veure una versió digital del llibre a l’enllaç següent: 

http://irla.cat/documents/dret%20i%20legitimitat.pdf  

Elaboració de Vídeos  

La Fundació Josep Irla i el Centre Maurits Coppieters han elaborat tres vídeos d’uns 2 minuts per 
difondre l’ampliació interna de la Unió Europea, les potencialitats de l’empremta cultural i per 
denunciar el dèficit de representació de les nacions sense estat al Parlament Europeu. 

El darrer dels tres vídeos es va fer públic a principis de maig i il·lustra el treball realitzat per 
l'investigador gal·lès Matthew Dumford que amb el títol «The Ascent of Autonomous Nations» 
demostra com en els sis casos de nacions sense estat estudiades (Catalunya, País Basc, Galícia, 
Flandes, Escòcia i Gal·les) totes pateixen un dèficit de representació institucional al Parlament 
Europeu. 

El vídeo és accessible a: https://vimeo.com/88066848 

 

Intercanvis per a l’enfortiment del sistema democràtic internacional 

Es tracta de viatges i trobades per compartir experiències amb organitzacions homònimes de tercers 
països de fora de la Unió Europea. El 2014 la Fundació va dur a terme una ronda de contactes per tal 
de conèixer experiències de treball de les fundacions polítiques del Con Sud, concretament argentina, 
xilena i uruguaiana.  Podem destacar les següents trobades: 

Reunió amb Cecilia Michelini, directora de la Fundación Zelmar Michelini a la seu de la mateixa a 
Montevideo. La Fundación Zelmar Michelini, ret homenatge al periodista, polític i fundador del 
Frente Amplio uruguaià assassinat el 1976 per ordres del govern dictatorial del seu país durant el seu 
exili argentí. 

Reunió amb Agustín Canzani, director de la Fundación Líber Seregni a la seu de la mateixa a 
Montevideo. La Fundación Líber Seregni, ret homenatge al militar, polític i fundador del Frente 
Amplio uruguaià que, el 1971, fou el seu primer candidat presidencial. La Fundación Líber Seregni és 
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una fundació política vinculada al Frente Amplio, la coalició electoral estable que agrupa tot el 
centre-esquerra uruguaià, des dels socialdemòcrates als comunistes passant per l'esquerra alternativa. 

Reunió  a Buenos Aires, amb Paula Ballesteros, assessora del Centro de Estudios Municipales y 
Provinciales (CEMUPRO) i amb Mariano Schuster, cap de redacció de La Vanguardia (la publicació 
del Partido Socialista argentí) i col•laborador del CEMUPRO. El CEMUPRO, vinculat al Partido 
Socialista (PS), es presidit per Hermes Binner, líder del PS i un dels precandidats a les eleccions 
presidencials argentines que se celebraran l'any vinent. El PS lidera el Frente Amplio Progresista, el 
qual alhora forma part del Frente Amplio Unen que agrupa també a l'històric partit majoritari del 
centre-esquerra Unión Cívica Radical. 

 

Foro de Sao Paulo 
La Fundació Josep Irla va participar del XX Foro de São Paulo. El Foro de São Paulo agrupa a la 
major part d’organitzacions de l’esquerra llatinoamericana i és un bon lloc per prendre el pols de 
l’actualitat i intercanviar experiències. 

S’hi va poder fer una quinzena de trobades i reunions del 25 al 29 d’agost. 

 

7. Formació: 
Entre els àmbits transversals que treballem també hi ha la formació d'adults, ja sigui a través de grans 
trobades monogràfiques, o bé de cursos de formació de petit format. 

 

Seminari sobre governança republicana  

La Fundació Josep Irla juntament amb Esquerra Republicana vam organitzar un Seminari sobre 
governança dividit en vàries sessions els dies 28 de març, 4 i 25 d’abril, 16 i 30 de maig. S’hi van 
tractar tant teoria política com exemples pràctics de govern local, des del concepte de republicanisme, 
a bones pràctiques de transparència, etc. 

 

Fòrum Social Català 
Del divendres 11 al dissabte 13 d’abril va tenir lloc a Barcelona el Fòrum Social Català, un punt de 
trobada d’entitats catalanes. La Fundació Josep Irla hi va ser present com a entitat adherida i va ajudar 
a organitzar una de les taules rodones que portava per títol “La desobediència civil és una eina 
factible per garantir el dret a decidir?” 

 

Universitat Catalana d’Estiu: 

La Fundació Josep Irla ha estat present a la 46a edició de la Universitat Catalana d’Estiu, a Prada de 
Conflent organitzant unes jornades titulades “La transició cap a la República Catalana”, entre el 17 i 
el 23 d'agost. 

Al llarg de les jornades s'han tractat temes com el paper del Parlament de Catalunya en el procés cap 
a la consulta del 9 de novembre, el rol que hi juguen les elits econòmiques, els conceptes de dret i 
legitimitat o la interpretació del resultat de la consulta. Així doncs, els participants a la UCE han 
pogut escoltar, a la vicepresidenta del Parlament de Catalunya, Anna Simó; l'exconseller del govern 
català i president de la Fundació Josep Irla, Josep Huguet; la diputada d'Esquerra al Parlament de 
Catalunya, Gemma Calvet; el membre del Consell Assessor per a la Transició Nacional, Josep Maria 
Reniu; el portaveu nacional de les JERC, Gerard Gómez del Moral; i al periodista Oriol Lladó. 
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També cal destacar que un any més s'ha celebrat un acte conjuntament amb la UCE: la "Lliçó 
Magistral Víctor Torres" que en aquesta ocasió ha versat sobre els "75 anys de l'exili republicà" amb 
la presència de l'historiador Enric Pujol, l'activista nord-català Ramon Gual, el president de la 
Fundació Josep Irla, Josep Huguet i el rector de la UCE, Salvador Alegret. 

Val a dir que les jornades han comptat amb nombrós públic en totes les seves sessions i una elevada 
participació dels assistents. 

 

8. Casa Irla 
Durant el 2014 la Fundació Josep Irla ha continuat la tasca de realitzar la gestió museística i fomentar 
l’activitat cultural a la Casa Irla de Sant Feliu de Guíxols, d’acord amb l’Ajuntament del municipi. 

 

Museu Irla 

La Casa Irla compta en la seva primera planta amb un museu permanent dedicat al qui fou president 
de la Generalitat a l'exili, Josep Irla i Bosch, que la Fundació va inaugurar l’any 2009. S’ha mantingut 
un horari d’obertura estable i s’han programat visites guiades per a petits grups i centres d’educació 
secundària de tot Catalunya. 

 

Programació cultural 

Cicle literari i poètic. 
En el marc del cicle la Fundació convida a autors i poetes catalans a presentar les seves obres 
literàries i connectar amb el seu públic. Al llarg del 2014 vam comptar amb els següents convidats: 
Martí Anglada presentant “Quatre vies per la independència”, l’11 de gener. 
Àngel Colom amb la conferència “El país que volem”, el 25 de gener. 
Francesc Riera “Titot” presentant “Història de Catalunya al revés”, el 15 de febrer. 
Jaume Sobrequés amb la conferència “Espanya contra Catalunya, una mirada històrica”, el 29 de 
març. 
Joan B. Culla amb la conferència “El paper d’ERC en el procés cap a la independència. La visió d’un 
historiador”, el 24 de maig. 
Vicent Partal presentant “A un pam de la independència”, el 30 de maig. 
Miquel Sellarès presentant “Construint un estat nou. Memòries polítiques”, el 20 de setembre. 
Josep-Lluís Carod-Rovira presentant “2014”, el 27 de setembre. 
Eduard Voltats presentant “Carta a un indecís”, el 4 d’octubre. 
Xavier Bosch presentant “Eufòria”, l’11 d’octubre. 
Teresa Forcades presentant “És a les nostres mans”, el 20 de novembre. 
 
Sons de Taverna 
La Casa Irla també cedeix l’espai de l’Auditori Felip Calvet perquè s’hi organitzin concerts de petit 
format de grups que toquen en la immensa majoria en català. Al 2014 ens van visitar els següents 
grups:  
La Puça Diatònica (folk / cèltic), el 8 de febrer. 
Pexsomblues (blues), el 14 de març. 
Bourbon (rhythm and blues), el 28 de març. 
Pep Poblet & Nito Figueras (smooth jazz), el 12 d’abril. 
La Petita Havana (havaneres), el 19 d’abril. 
Ask the dusk (freak fok), el 25 d’abril. 
Blues Metal (jazz-blues), el 23 de maig. 
Altisent (cantautor), el 31 de maig. 
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Banana beach (rumba catalana), el 13 de juny. 
Sotrac (pop-rock en català), el 26 de setembre. 
The Bazaga’s (cançó d’autor i versions pròpies), el 17 d’octubre. 
Jazzcat (jazz), el 7 de novembre. 
Neus Mar presentant “Sons i cançons de l’Havana” (boleros, havaneres i son cubà), el 22 de 
novembre. 
L’Orquestra del Titànic (jazz, blues), el 28 de novembre. 
 
Exposicions d'art 
Aprofitant l'espai de la Casa Irla, en cedim una part perquè joves creadors donin a conèixer les seves 
obres tot exposant-les durant un interval de temps que pot variar des d'unes setmanes a uns mesos. 
Durant el 2014 vam poder veure: 
“Homenatge a Alexandre Matas”, del 12 de gener al 8 de març. 
“Contrastos d’Austràlia”, de Jordi Prat, del 9 de març al 2 de maig. 
“Bloqueig”, d’Arco Pujol, del 3 de maig al 30 de juny. 
“Realitat alterada”, de Jocelyne Marmottan, de l’1 de juliol al 24 d’agost. 
“Sant Feliu i jo”, d’Anna Castelló, del 30 d’agost al 31 d’octubre. 
“Identitat”, d’Elisa Mengual, del 8 de novembre al 4 de gener. 
 
Altres 
Cine Fòrum amb Las tres vidas de Perro Berruezo , de José López; una pel·lícula en versió bilingüe 
català-castellà que parla de música, ecologia i etnicisme, l’1 de febrer. 
Fira de decoració artesana i reciclatge, l’1 de novembre, en col·laboració amb la Fundació Vimar. 
Fira d’hivern, el 6 de desembre, de manualitats. 
 

9. Convenis de col·laboració 
Pel que fa a la identificació dels convenis de col•laboració subscrits o vigents l’any 2014 amb altres 
entitats cal tenir present que la Fundació no té cap contracte que suposi cap tipus de prestació gratuïta 
entre les parts signants. Hi trobem: 

- 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. 

Valoració econòmica:1.097,85 € 
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- 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 € 

 

10. Accions dutes a terme per promoure condicions d’igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre dones i homes durant l’any. 

Estudi comparatiu sobre la igualtat de gènere 
Dins d’un projecte anomenat “Dones, el present i el futur que volem”, la Fundació Josep Irla va 
encarregar a l’experta en polítiques públiques Carme Porta l'elaboració d’un estudi comparatiu sobre 
polítiques d'igualtat efectiva entre homes i dones que es duen a terme a la Unió Europea i a 
Catalunya. 

L’estudi, dividit en tres parts, fa una contextualització de la situació de les dones amb indicadors 
sociològics; en segon lloc ens comenta l'evolució legislativa de les polítiques de dones a nivell 
mundial, europeu, espanyol i català; per, en darrer terme, proposar iniciatives polítiques legislatives 
que es podrien implementar d'ara en endavant a través del Parlament de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
2.  BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
 

1. Imatge fidel: 

Els comptes anuals estan formats pel balanç de situació, el compte de resultats, l’estat de canvis en el 
patrimoni net  i aquesta memòria, el conjunt dels quals formen una unitat, així com la liquidació del 
pressupost. 

Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables de la Fundació i es presenten 
d’acord amb les normes establertes en el decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el 
Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya, a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i dels 
canvis en el patrimoni net de la Fundació durant l’exercici. 

1. No s'han aplicat principis comptables no obligatoris 
 

2. Comparació de la informació 
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Durant el present exercici no s’han produït raons excepcionals que justifiquin la modificació 
de l’estructura de balanç, del compte de pèrdues i guanys i de l’estat de canvis en el 
patrimoni net.  

La comparació de l’exercici actual amb l’anterior s’ha de fer sense cap tipus de modificació 
de l’estructura de balanç, compte de pèrdues i guanys, de l’estat de canvis en el patrimoni 
net.  
Ambdós exercicis estan comptabilitzats segons les normes establertes en el Decret 
259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i 
les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya que s’adapta al Pla 
comptable aprovat el 2007.  
 

3. Agrupació de partides 
No hi ha partides en el balanç, compte de resultats, estat de canvis en el patrimoni net i estat 
de fluxos d’efectiu, que hagin estat objecte de cap agrupació. 
 

4. Elements recollits en diverses partides 
No hi ha elements de naturalesa similar inclosos en diferents partides dins del Balanç de 
Situació.  
 

5. Canvis en criteris comptables 
Durant l’exercici, no s’han produït canvis en els criteris comptables aplicats en relació als 
exercicis anteriors. 

 

6. Correcció d’errors 
No s'han detectat errors existents al tancament de l'exercici que obliguin a reformular els 
comptes. Els fets coneguts amb posterioritat al tancament, que podrien aconsellar 
ajustaments en les estimacions a tancament de l'exercici, han estat esmentats en els seus 
apartats corresponents.  
 
 
3. APLICACIÓ DE RESULTATS 
 
Al tancament dels estats financers, amb data 31 de desembre de 2014, l’excedent de l’entitat ha estat 
de 325.209,40 euros, fent el següent repartiment: 
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B a s e  d e  re p a rtim e n t 2 0 1 4 2 0 1 3

E x c e d e n t d e  l'e x e rc ic i 3 2 5 .2 0 9 ,4 0 6 2 .9 3 1 ,6 4

T O T A L  B A S E  D E  R E P A R T IM E N T 3 2 5 .2 0 9 ,4 0 6 2 .9 3 1 ,6 4

A p lic a c ió  a Im p o rt Im p o rt
F o n s  d o ta c io n a l o  fo n s  s o c ia l
F o n s  e s p e c ia ls
R o m a n e n t 2 0 7 .9 5 1 ,1 2 6 2 .9 3 1 ,6 4
E x c e d e n ts  p e n d e n ts  d 'a p lic a c ió  e n  a c t iv ita ts  e s ta tu tà r ie s 1 1 7 .2 5 8 ,2 8
C o m p e n s a c ió  d 'e x c e d e n ts  n e g a tiu s  d 'e x e rc ic is  a n te r io rs

T O T A L  A P L IC A C IÓ 3 2 5 .2 0 9 ,4 0 6 2 .9 3 1 ,6 4
 
 
 
4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 
 

Immobilitzat intangible: 

 
Les aplicacions informàtiques es registren pel seu cost d’adquisició i, posteriorment, es valoren al 
seu cost menys, segons procedeixi, la seva corresponent amortització acumulada i/o pèrdues per 
deteriorament si se n’han produït. Els criteris per al reconeixement de les pèrdues per deteriorament 
d’aquests actius i de les recuperacions de les pèrdues per deteriorament registrades en exercicis 
anteriors, són similars als aplicats per als actius materials. 

Les aplicacions informàtiques s’amortitzen linealment en funció de la seva vida útil estimada en tres 
anys, per tant un 33% anual. 

Els costos de manteniment dels sistemes informàtics es registren a càrrec del compte de resultats de 
l’exercici en què s’incorren. 

 
Deteriorament d’immobilitzats intangibles 
 
A la data de tancament de l’exercici o en aquella data en què es consideri necessari, s’analitza el 
valor dels actius per determinar si existeixen indicis que aquests actius han sofert una pèrdua per 
deteriorament. Si existeix algun indici, es fa una estimació de l’import recuperable d’aquest actiu per 
determinar l’import de la pèrdua per deteriorament. 

 
En cas que l’import recuperable, que és el major valor entre el valor raonable menys els costos de les 
vendes i el valor en ús de l’actiu, sigui inferior al valor net en llibres de l’actiu, s’enregistra la 
diferència en el compte de pèrdues i guanys en concepte de pèrdua per deteriorament. 

 
Les pèrdues per deteriorament reconegudes en un actiu d’exercicis anteriors es reverteixen quan es 
produeix un canvi en les estimacions sobre l’import recuperable, augmentant el valor de l’actiu en el 
límit del valor en llibres que l’actiu hagués tingut, si no s’hagués registrat el deteriorament del seu 
valor. 
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Béns integrants del patrimoni cultural: 

 
Els béns integrants del Patrimoni Cultural es valoren inicialment a preu d’adquisició i si els 
mateixos s’adquireixen mitjançant permuta, pel seu valor raonable. 
 
Immobilitzat material: 
 
Els béns compresos en l’immobilitzat material es valoren inicialment a preu d’adquisició, 
incloses totes les despeses addicionals directament relacionades amb la seva posada en 
funcionament. Posteriorment, es minoren per la corresponent amortització acumulada i les 
pèrdues per deteriorament, si n’hi haguessin. 
 
Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s’imputen a resultats, 
com a cost de l’exercici en què s’incorren. Per altra banda, els costos de renovació, 
ampliació o millora són incorporats a l’actiu com a major valor del bé, exclusivament quan 
suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o perllongació de la seva vida útil. 
 
L’amortització es calcula mitjançant el mètode lineal en funció de la vida útil estimada dels 
elements, segons el següent detall.  
 

Element %

Maquinària 15%
Mobiliari 10%
Equips Informàtics 25%
Altre Immobilitzat 15%
Altres Instal·lacions 15%  
 
Deteriorament d’immobilitzats materials i intangibles 
 
A la data de tancament de l’exercici o en aquella data en què es consideri necessari, s’analitza el 
valor dels actius per a determinar si existeixen indicis que aquests actius han sofert una pèrdua per 
deteriorament. Si existeix algun indici, es fa una estimació de l’import recuperable d’aquest actiu per 
determinar l’import de la pèrdua per deteriorament. 
 
En cas que l’import recuperable, que és el major valor entre el valor raonable menys els costos de les 
vendes i el valor en ús de l’actiu, sigui inferior al valor net en llibres de l’actiu, s’enregistra la 
diferència en el compte de pèrdues i guanys en concepte de pèrdua per deteriorament. 

 
Les pèrdues per deteriorament reconegudes en un actiu d’exercicis anteriors, es reverteixen quan es 
produeix un canvi en les estimacions sobre l’import recuperable augmentant el valor de l’actiu en el 
límit del valor en llibres que l’actiu hagués tingut si no s’hagués registrat el deteriorament del seu 
valor.  
 
 
 
 

 
Inversions immobiliàries i arrendaments 
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Els terrenys o construccions que la Fundació destina a l'obtenció d'ingressos per arrendaments o els 
que posseeix amb la intenció d'obtenir plusvàlues a través de la seva alienació s'han inclòs en 
l'epígraf “inversions immobiliàries”. 

 
a. Cost 

Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren a preu d'adquisició o al cost de 
producció.  

Formen part de l'immobilitzat material els costos financers corresponents al finançament 
dels projectes d'instal·lacions tècniques, el període de construcció de les quals supera l'any, 
fins a la preparació de l'actiu per al seu ús.  
Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l'actiu com a major valor del 
bé exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o prolongació 
de la seva vida útil. 

Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s'imputen a resultats, 
seguint el principi de l'import, com a cost de l'exercici en què s'imputen. 

 
b. Amortització  

 
L'amortització d'aquests actius comença quan els actius estan preparats per a l'ús per al qual 
van ser projectats. 
L'amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost d'adquisició dels actius 
menys el seu valor residual; entenent-se que els terrenys sobre els quals s'assenten els 
edificis i altres construccions tenen una vida útil indefinida i que, per tant, no són objecte 
d'amortització. 
Les dotacions anuals en concepte d'amortització dels actius materials es realitzen amb 
contrapartida en el compte de resultats i, bàsicament, equivalen als percentatges 
d'amortització determinats en funció dels anys de vida útil estimada, com a terme mitjà, dels 
diferents elements: 
 
Instruments Financers 
 
Actius financers i passius financers 
 
Les diferents categories d’actius financers són les següents: 
 
Préstecs i partides a cobrar 
 
Corresponen a actius financers originats en les operacions que la Fundació té amb tercers, en 
particular amb les entitats que hi estan vinculades, així com amb les diferents entitats i 
administracions de les quals està pendent el cobrament de determinades subvencions, i que no tenen 
la consideració d’instruments de patrimoni ni derivats i els seus cobraments. Són de quantia 
determinada o determinable i no es negocien a un mercat actiu. 
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Atès que no s’estima que el fet de no actualitzar els fluxos d’efectiu sigui significatiu, els crèdits per 
operacions comercials i altres deutors amb un venciment inferior a l’any es valoren, tant inicialment 
com amb posterioritat, pel seu valor nominal. Al tancament de l’exercici es realitzen, si escau, les 
correccions valoratives necessàries d’acord amb l’avaluació del risc que presenten respecte de la 
seva recuperació futura.  
 
Actius financers mantinguts per a negociar 
 
La Fundació no té reconeguts actius financers mantinguts per a negociar. 
 
 
Actius financers a cost  
 
En aquesta categoria s'inclouen les inversions en el patrimoni d'empreses del grup, 
multigrup i associades.  

 

Inicialment es valoren pel seu cost, que és el valor raonable de la contraprestació lliurada 
més els costos de transacció que els siguin directament atribuïbles. Forma part de la 
valoració inicial l’import dels drets preferents de subscripció i similars.  
 
Posteriorment es valoren pel seu cost menys, si escau, l'import acumulat de les correccions 
valoratives per deteriorament 
 
Dèbits i partides a pagar 
 
Corresponen a passius financers originats en la compra de béns i serveis per operacions de 
tràfic de la Fundació, o aquells que, no sent derivats, no tenen un origen comercial. 
Atès que no s’estima que el fet de no actualitzar els fluxos d’efectiu sigui significatiu, els 
dèbits per operacions comercials amb un venciment inferior a l’any es valoren, tant 
inicialment com amb posterioritat, pel seu valor nominal. 
 
Existències 
 
La Fundació no te existències en el seu actiu. 
 
Transaccions en moneda estrangera 
 
La Fundació no realitza transaccions en moneda estrangera. 
  
Impost sobre beneficis 
 
La Fundació, en virtut del que estableix l’article 9 del Reial decret legislatiu 4/2004 de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, gaudirà 
d'exempció en l'Impost sobre Societats per les rendes obtingudes per al finançament de les 
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activitats que constitueixen el seu objecte o finalitat específica en els termes establerts en 
l’esmentada llei. 
 
Es per això que, d'acord amb l’activitat actual de la Fundació, estan exempts la totalitat dels 
seus ingressos i, per tant, no correspon la comptabilització de l’impost sobre beneficis. 
 
Ingressos i despeses  
 
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi de la meritació, és a dir, quan es 
produeix el corrent real de béns i serveis que representen, amb independència del moment 
que es produeixi el corrent monetari o financer derivat d'ells. Concretament, els ingressos es 
calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar 
pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari de l'activitat, deduïts els 
descomptes i els impostos.  
 
Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, en funció del 
principal pendent de pagament i el tipus d'interès efectiu aplicable. 
Els serveis prestats a tercers es reconeixen en formalitzar l'acceptació per part del client.  
 
Els que en el moment de l'emissió d'estats financers es troben realitzats però no acceptats, es 
valoren al menor valor entre els costos aplicats i l'estimació d'acceptació.  
 
Provisions i contingències 
 
Els comptes anuals de la Fundació no recullen provisions i contingències. 
 
Subvencions, donacions i llegats 
 
Les subvencions i donacions rebudes per la Fundació s’imputen directament al compte de 
pèrdues i guanys de l’exercici en què es concedeixen, i es classifiquen distingint aquelles 
subvencions que vénen de les diferents institucions i organismes convocants i aquelles 
donacions que fan tant persones físiques com persones jurídiques en el supòsit que 
existeixin. 
 
Negocis conjunts 
 
No existeix cap activitat econòmica controlada conjuntament amb altra persona física o 
jurídica.  
 
 
Transaccions entre parts vinculades 
 
Les operacions comercials o financeres amb parts vinculades es realitzen a preu de mercat.  
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5. Immobilitzat material i intangible 
 
 
Immobilitzat material 
 
Les partides que componen l'immobilitzat material de la Fundació, així com el moviment de 
cadascuna d'aquestes partides, es pot observar en el quadre següent:  
 
 
 
 

Cost 2014 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Terrenys i béns naturals 0,00 0,00
Construccions 0,00 0,00
Instal·lacions tècniques 0,00 0,00
Maquinària 17.581,41 17.581,41
Utillatge 599,00 -599,00 0,00
Altres Instal·lacions 4.303,86 4.303,86
Mobiliari 90.575,29 599,00 91.174,29
Equips Processos d'Informació 58.305,57 1.147,98 59.453,55
Elements de Transport 0,00 0,00
Altres Immobilitzats Materials 39.486,86 39.486,86

TOTAL 210.851,99 1.147,98 0,00 0,00 211.999,97
  

Cost 2013 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Terrenys i béns naturals 0,00 0,00
Construccions 0,00 0,00
Instal·lacions tècniques 0,00
Maquinària 17.581,41 17.581,41
Utillatge 599,00 599,00
Altres Instal·lacions 0,00 4.303,86 4.303,86
Mobiliari 90.575,29 90.575,29
Equips Processos d'Informació 57.755,02 550,55 58.305,57
Elements de Transport 0,00
Altres Immobilitzats Materials 39.486,86 39.486,86

TOTAL 205.997,58 4.854,41 0,00 0,00 210.851,99
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Amortització 2014 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Terrenys i béns naturals 0,00 0,00
Construccions 0,00 0,00
Instal·lacions tècniques 0,00 0,00
Maquinària 17.581,41 17.581,41
Utillatge 0,00 0,00
Altres Instal·lacions 546,40 645,58 1.191,98
Mobiliari 77.561,72 2.913,18 80.474,90
Equips Processos d'Informació 57.075,57 1.103,26 58.178,83
Elements de Transport 0,00 0,00
Altres Immobilitzats Materials 39.045,33 311,66 39.356,99

TOTAL 191.810,43 4.973,68 0,00 0,00 196.784,11
 

Amortització 2013 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Terrenys i béns naturals 0,00
Construccions 0,00
Instal·lacions tècniques 0,00
Maquinària 17.581,41 17.581,41
Utillatge 0,00
Altres Instal·lacions 546,40 546,40
Mobiliari 74.452,89 3.108,83 77.561,72
Equips Processos d'Informació 55.465,32 1.610,25 57.075,57
Elements de Transport 0,00 0,00
Altres Immobilitzats Materials 38.733,65 311,68 39.045,33

TOTAL 186.233,27 5.577,16 0,00 0,00 191.810,43
 
 
Immobilitzat intangible 
 
Les partides que componen l'immobilitzat intangible de la Fundació, així com el moviment 
de cadascuna d'aquestes partides, es pot observar en el quadre següent:  
 
 

Cost 2014 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Aplicacions Informàtiques 0,00 6.776,00 6.776,00

TOTAL 0,00 6.776,00 0,00 0,00 6.776,00
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Amortització 2014 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Aplicacions Informàtiques 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
 
 
 
6. Inversions immobiliàries 
 
Inversions immobiliàries 
 
Les partides que componen les inversions immobiliàries de la Fundació, així com el 
moviment de cadascuna d'aquestes partides, es pot observar en el quadre següent: 
 

Cost 2014 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Terrenys i béns naturals 2.782.611,59 2.782.611,59
Construccions 7.269.604,61 7.269.604,61

TOTAL 10.052.216,20 0,00 0,00 0,00 10.052.216,20
 

Cost 2013 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Terrenys i béns naturals 2.782.611,59 2.782.611,59
Construccions 7.269.604,61 7.269.604,61

TOTAL 10.052.216,20 0,00 0,00 0,00 10.052.216,20
 

Amortització 2014 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Terrenys i béns naturals 0,00
Construccions 1.328.722,70 163.726,84 1.492.449,54

TOTAL 1.328.722,70 163.726,84 0,00 0,00 1.492.449,54
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Amortització 2013 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Terrenys i béns naturals 0,00
Construccions 1.164.995,34 163.727,36 1.328.722,70

TOTAL 1.164.995,34 163.727,36 0,00 0,00 1.328.722,70
 
 
 
 
7. Béns del patrimoni cultural 
 
Les partides que componen els béns del patrimoni cultural de la Fundació, així com el 
moviment de cadascuna d'aquestes partides, es pot observar en el quadre següent: 
 

Cost 2014 Saldo  Inicia l Entrades Sortides Traspassos Saldo  Final

Arxius 14.270,00 14.270,00
Biblioteques 3.682,81 3.682,81

TO TAL 17.952,81 0,00 0,00 0,00 17.952,81
 

Cost 2013 Saldo  Inicia l Entrades Sortides Traspassos Saldo  Final

Arxius 14.270,00 14.270,00
Biblioteques 3.682,81 3.682,81

TO TAL 3.682,81 14.270,00 0,00 0,00 17.952,81
 
 
 
 
 
 
8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 
 
Arrendaments financers 
 
La Fundació no té béns en règim d'arrendament financer. 
 
Arrendaments operatius 
 
La Fundació no té elements en règim d’arrendament operatiu. 
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9. Actius financers 
 
A la data de tancament, la composició per categories dels actius financers, considerant l’efectiu i 
altres actius líquids equivalents, és la següent: 

 
 

                 Classes 
 
Categories 

Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini 

Total Instruments de patrimoni 
Valors 

representatiu
s de deute 

Crèdits, derivats i altres Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatiu

s de deute 
Crèdits, derivats i altres 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Actius financers a cost 
amortitzat  
 

          401.998,45 206.251,56 401.998,45 206.251,56 

Actius financers mantinguts per 
a negociar               

Actius financers a cost 3.010,00 27.050,48   62.088,54 69.858,54       65.098,54 96.909,02 

Total 3.010,00 27.050,48   62.088,54 69.858,54     401.998,45 206.251,56 467.096,99 303.160,58 

 
A la data de tancament, la informació sobre les entitats del grup és la següent .  

 
Denominació Domicili Activitat %Capital Import PN Cotització

Empreses i Recursos Contemporanis, SLU Calabria, 166 Venda Marxandatge 100% 12.124,97 NO

 
A data 18 de desembre de 2014 es va procedir a la dissolució i liquidació de la societat Eix de 
Serveis i Proj. Societaris, SLU. Resultant d’aquesta liquidació, la Fundació Josep Irla, titular del 
100% de les participacions d’Eix de Serveis i Proj. Societaris, SLU, se li han adjudicat actius per 
import de 155.393,20€, d’acord amb el següent detall:  
 

Crèdits amb Administracions Públiques: 4.025,99 € 
Comptes bancàries: 151.367,21 € 

 
Es presenten en l’actiu del Balanç sota l’epígraf 
 IV. Inversions financeres a curt termini 
  4. Altres actius financers 
I s’aplicaran als epígrafs corresponents en data 23 de gener de 2015 en que s’inscriu la dissolució 
en el Registre Mercantil de Barcelona 
 
 
10. Passius financers 
 
A la data de tancament, la composició per categories dels passius financers és la següent: 

 

 
Amb data 31 de desembre de 2014, el deute amb entitats financeres és el que es detalla a 
continuació: 

 

                    Classes 
Categories 

Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini 
Total Deutes amb entitats de crèdit Derivats 

Altres Deutes amb entitats de crèdit Derivats 
Altres 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 
Passius financers a cost 
amortitzat 

4.316.261,44 4.616.670,19 838.314,80 825.972,72 300.486,46 288.557,00 48.894,75 72.905,18 5.503.957,45 5.804.105,09 

Passius financers mantinguts per 
a negociar           

Total 4.316.261,44 4.616.670,19 838.314,80 825.972,72 300.486,46 288.557,00 48.894,75 72.905,18 5.503.957,45 5.804.105,09 
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En tita t Lo cal Ven cim ent Saldo  In cial Am ortització C. Penden t 31/12

B.S abade ll Pa lam os 22/04/19 33.346,83 5.853,54 27.493,29
B.S abade ll Bada lona 24/03/19 47.345,05 8.453,42 38.891,63
B.S abade ll Va lencia 22/09/19 148.628,88 24.763,58 123.865,30
B.S abade ll M anresa 08/10/19 38.602,45 6.147,73 32.454,72
La Ca ixa G uissona 01/03/19 20.969,17 3.719,15 17.250,02
B.P opu lar C alàbria 11/12/41 1.343.919,79 27.670,32 1.316.249,47
B.P opu lar C alàbria 21/11/41 1.606.564,33 33.237,30 1.573.327,03
C .Cata lunya S.C olom a Farners 31/07/23 42.157,80 3.658,67 38.499,13
B.S abade ll V illa rroel 31 /05/22 364.848,55 37.208,82 327.639,73
B.P opu lar L le ida 04/08/22 97.686,74 9.624,29 88.062,45
La Ca ixa G irona 28/02/18 52.424,14 11.798,14 40.626,00
B.S abade ll Tarragona 28/04/21 100.443,93 12.432,55 88.011,38
B.S abade ll Poo l Loca ls 31/07/24 549.127,06 41.368,42 507.758,64
B.P opu lar C alabria 21/02/42 243.755,95 4.402,63 239.353,32
B.S abade ll 10 /04/17 105.488,94 29.202,64 76.286,30
B.S abade ll 10 /06/17 109.917,58 28.938,09 80.979,49
TO TAL D E UTE 4.905.227,19 288.479,29 4.616.747,90
 
La distribució del deute amb entitats de crèdit per venciments en els propers cinc anys i següents és 
el que s’indica a continuació:  

Concepte 2015 2016 2017 2018 2019 2020 i següents TOTAL

Préstecs hipotecaris 300.413,98 313.490,30 285.303,24 254.412,95 238.180,72 3.224.946,71 4.616.747,90

TOTAL DEUTE 300.413,98 313.490,30 285.303,24 254.412,95 238.180,72 3.224.946,71 4.616.747,90

 
 

11. Fons propis 
 
El Fons Social recull el superàvit net generat per la Fundació des del seu origen. 

C O N C E P T E 2 0 1 4 2 0 1 3
F o n s  D o ta c io n a l 3 6 .2 1 0 ,98 3 6 .21 0 ,9 8
R o m a n en t 2 .7 1 3 .3 3 6 ,99 2 .6 5 0 .4 05 ,3 5
B en e fic i E xe rc ic i 3 2 5 .2 0 9 ,40 6 2 .93 1 ,6 4

T O T A L  F O N S  P R O P IS 3 .0 7 4 .7 5 7 ,3 7 2 .7 4 9 .5 4 7 ,9 7
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12. Subvencions, donacions i llegats 
 
A data de 31 de desembre de 2014, les subvencions concedides a la Fundació són les següents:  

ADMINISTRACIÓ 
ATORGANT 2014

subvencions rebudes i 
finalitat Import (€) %

Departament de Justícia
Activitats per l'aprofundiment del 

sistema democràtic 79.512,00 65,83%

Departament de Benestar 
Social i Família

Dones, el present i el futur que 
volem 620,00 0,51%

Diputació de Girona Beca d'Estudi President Irla 5.700,00 4,72%
Diputació de Barcelona La memòria dels pobles 12.912,77 10,69%

Ministerio de Asuntos 
Exteriores

 Intercanvis per al foment del 
sistema democràtic internacional 4.955,00 4,10%

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte

 Activitats de formació de la 
ciutadania 17.082,00 14,14%

TOTAL 120.781,77 100,00%  

 

ADMINISTRACIÓ 
ATORGANT 2013

subvencions rebudes i 
finalitat Import (€) %

Departament de Justícia
Activitats per l'aprofundiment del 

sistema democràtic 35.333,33 42,43%

Ajuntament de Barcelona
Memorial Jaume Aiguader i la 

BCN de 1714 3.950,00 4,74%

Departament de Benestar 
Social i Família

Campanya contra la violència 
masclista 980,00 1,18%

Diputació de Girona Beca d'Estudi President Irla 6.000,00 7,21%
Diputació de Barcelona Nit Irla i Premi d'Assaig 2013 12.903,00 15,49%

Ministerio de Asuntos 
Exteriores

 Intercanvis per al foment del 
sistema democràtic internacional 4.294,08 5,16%

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte

 Activitats de formació de la 
ciutadania 19.812,00 23,79%

TOTAL 83.272,41 100,00%  

 

D’altra banda, els ingressos rebuts per la Fundació en concepte d'ingressos de caràcter periòdic han 
estat de 420.678 euros durant l’exercici 2014  

A més a més, durant l’exercici 2014, s’han rebut donacions d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
per import de 35.000 euros. 
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El moviment de les partides de donacions i llegats és el següent: 

Donacions i Llegats Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Donació Local Cambrils 14.307,12 588,23 13.718,89
Donació local Calabria 318.017,53 13.200,00 304.817,53
Donació Local Lleida 177.670,74 8.113,66 169.557,08

TOTAL 509.995,39 0,00 21.901,89 0,00 488.093,50
 
 
 
13. Situació fiscal 
 
 
La Fundació és, d’acord amb l’article 9 de la Llei sobre l’Impost de Societats, una entitat parcialment 
exempta.  

Com que les rendes obtingudes per la Fundació en el present exercici 2014 estan totalment exemptes, 
correspon realitzar un ajustament en l’Impost de Societats al resultat comptable obtingut, 
determinant una base imposable de zero. 

Els saldos amb les administracions públiques a 31 de desembre de 2014 i 2013 són els següents: 

2 01 4 S a ld o s  D e u to rs S a ld o s  C re d ito rs
P ag a m e n ts  a  c o m p te 1 .7 6 4 ,00
H is en d a  P ú b lic a  IV A 1 2 .8 55 ,0 4
H is en d a  P ú b lic a  IR P F  P e rso n a l 6 .4 9 9 ,2 2
S eg u re ta t S o c ia l 2 .9 5 7 ,5 2
T O T A L 1 .7 6 4 ,00 2 2 .3 11 ,7 8

 

2 01 3 S a ld o s  D e u to rs S a ld o s  C re d ito rs
P ag a m e n ts  a  c o m p te 1 .0 0 8 ,00
H is en d a  P ú b lic a  IV A 1 2 .3 37 ,3 5
H is en d a  P ú b lic a  IR P F  P e rso n a l 6 .1 8 5 ,0 3
S eg u re ta t S o c ia l 2 .8 9 9 ,0 1
T O T A L 1 .0 0 8 ,00 2 1 .4 21 ,3 9
 

 

D’acord amb la legislació vigent, els impostos no es poden considerar liquidats definitivament fins 
que les declaracions presentades no hagin estat verificades per l’Agència Tributària o hagi 
transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. 

La Fundació té pendent de comprovació tots els impostos als quals es troba subjecte per als quatre 
darrers exercicis. 

No existeix cap contingència de caràcter fiscal. 
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14. Ingressos i despeses 
 
Els moviments de les partides que s'inclouen en l'epígraf “Serveis Exteriors” són els 
següents:  
 

S E R V E IS  E X T E R IO R S 2 0 1 4 2 0 1 3
D es p e se s  d e  R ec e rc a  i D e s en v . 0 ,0 0 0 ,00
A rren d a m en ts  i C àn o n s 5 .24 1 ,2 2 1 .59 7 ,7 0
R ep ara c io n s  i C o n s erv a c ió 30 .11 5 ,1 8 3 5 .7 9 7 ,1 9
S erv e is  P ro fes s io n a ls  In d ep en d e n ts 45 .94 0 ,9 2 4 5 .8 0 1 ,5 9
T ra n s p o rts 0 ,0 0 0 ,00
P rim es  d 'A s se g u ra n c e s 4 .29 8 ,0 0 4 .61 9 ,5 1
S erv e is  b an ca ris  i s im ilars 4 .29 7 ,6 6 4 .07 7 ,8 7
P u b lic ita t, P ro p a n d a i R R P P 39 .20 8 ,1 1 3 9 .6 0 1 ,4 6
S u b m in is tram en ts 3 .21 4 ,5 1 4 .79 5 ,4 0
A ltre s  s erv e is 42 .50 2 ,5 7 4 2 .0 2 1 ,6 4

T O T A L 1 7 4 .8 1 8 ,1 7 1 7 8 .3 1 2 ,3 6
 
 
 
15. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries 
 

Exercici 2014 

RENDES EXEMPTES ACTIVITATS 
TERRITORIALS 

BIBLIOTECA I 
ARXIU 

ACTIVITATS 
GENERALS 

PROMOCIÓ 
TERRITORIAL 

SECCIONS I 
INSTITUTS 

AUTÒNOMS 
IMPLANTACIÓ 
TERRITORIAL ALTRES TOTALS 

 
ART.6 ART.6 ART.6 ART.6 ART.6 Art. 6 ART.6 

 
 

                

INGRESSOS 450,00 0,00 177.683,66 244.260,00 2.764,15 409.638,00 152.612,32 987.408,13 

                 

                 
DISTRIBUCIÓ DE 

DESPESES 
COMUNS I 

INVERSIONS 
1.545,54 8.320,21 140.436,92 12.889,40 40.558,94 86.854,03 3.632,69 294.237,75 

 
                

RENDA OBTINGUDA -1.095,54 -8.320,21 37.246,74 231.370,60 -37.794,79 322.783,97 148.979,63 693.170,39 

70% RENDES A 
APLICAR -766,88 -5.824,15 26.072,72 161.959,42 -26.456,35 225.948,78 104.285,74 485.219,27 

 
                

DESPESES 
FUNDACIONALS 1.932,79 10.404,90 175.624,33 16.118,93 50.721,25 108.615,90 4.542,89 367.960,99 

 
                

TOTAL RENDES 
APLICADES 2.699,67 16.229,05 149.551,61 -145.840,49 77.177,60 -117.332,88 -99.742,85 -117.258,28 

EXCEDENT               117.258,28 
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Exercici 2013 

RENDES EXEMPTES ACTIVITATS 
TERRITORIALS 

BIBLIOTECA I 
ARXIU 

ACTIVITATS 
GENERALS 

PROMOCIÓ 
TERRITORIAL 

SECCIONS I 
INSTITUTS 

AUTÒNOMS 
IMPLANTACIÓ 
TERRITORIAL ALTRES TOTALS 

 
ART.6 ART.6 ART.6 ART.6 ART.6 Art. 6 ART.6 

 
         

INGRESSOS 750,00 0,00 140.173,25 239.405,00 368,00 390.154,00 1.651,28 772.501,53 

         
         

DISTRIBUCIÓ DE 
DESPESES 
COMUNS I 

INVERSIONS 
9.057,61 20.997,04 136.374,46 14.055,14 33.685,57 92.823,90 0,00 306.993,72 

         
RENDA OBTINGUDA -8.307,61 -20.997,04 3.798,79 225.349,86 -33.317,57 297.330,10 1.651,28 465.507,82 

70% RENDES A 
APLICAR -5.815,32 -14.697,93 2.659,15 157.744,90 -23.322,30 208.131,07 1.155,90 325.855,47 

         
DESPESES 

FUNDACIONALS 11.877,69 27.534,47 178.834,63 18.431,21 44.173,57 121.724,61 0,00 402.576,18 

         
TOTAL RENDES 

APLICADES 17.693,01 42.232,40 176.175,48 -139.313,69 67.495,87 -86.406,47 -1.155,90 76.720,70 

EXCEDENT 
       

-76.720,70 
 

 

La Fundació Josep Irla és una entitat que té com a objecte promoure les activitats relacionades amb 
l'estudi i desenvolupament del pensament polític, social i cultural dels Països Catalans. Augmentar la 
sensibilització i la conscienciació de la societat sobre la personalitat catalana, impulsant-ne l'estudi i 
la seva projecció pública. Estudiar i difondre les formes pròpies de la democràcia per a contribuir a 
la seva actualització i a facilitar la participació dels ciutadans. Per satisfer aquest objecte fundacional 
realitza les activitats descrites en el quadre anterior (publicacions de revistes de difusió territorial, 
activitats culturals, socials, territorials, activitats de formació, etc). Per finançar aquestes activitats no 
realitza cap explotació econòmica. És a dir, totes les rendes generades per la Fundació estant 
exemptes de tributar.  

Per verificar que s’ha aplicat el 70% de les rendes obtingudes durant l’exercici 2014, segons l’apartat 
2, de l’article 3 de la Llei 49/2002, s’han restat del total d’ingressos de cada activitat aquelles 
despeses necessàries per a l’obtenció dels ingressos, excepte aquelles despeses associades a la 
realització d’activitats d’interès general (despeses fundacionals). Una vegada obtingut l’import de les 
rendes, s’ha calculat el 70%. Com es pot veure en el quadre, la Fundació ha aplicat en despesa 
fundacional menys del 70%, tot i que està previst aplicar aquest requisit dins del període previst per 
la Llei, el comprés entre l’inici de l’exercici en que s’hagin obtingut les respectives rendes i 
ingressos i els quatre anys següents al tancament de dit exercici. 
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16. Operacions amb parts vinculades 
 
El detall de les operacions realitzades durant l’any 2014 amb Esquerra Republicana de Catalunya, 
han estat les següents: 

Tipus d'operació 2014 2013
INGRESSOS - Lloguer de locals 186.540,00 193.860,00

TOTAL 186.540,00 193.860,00  

 

2 01 4 S a ld o s  D e u to rs S a ld o s  
C re d ito rs

E S Q U E R R A  R E P U B L IC A N A  (5 5 24 ) 0 ,0 0 0 ,0 0

E S Q U E R R A  R E P U B L IC A N A  (1 7 10 ) 7 92 .6 0 4 ,7 1

E S Q U E R R A  R E P U B L IC A N A  (5 2 10 )

T O T A L 0 ,0 0 7 92 .6 0 4 ,7 1
 

2 01 3 S a ld o s  D e u to rs S a ld o s  
C re d ito rs

E S Q U E R R A  R E P U B L IC A N A  (5 5 24 ) 0 ,0 0 0 ,0 0

E S Q U E R R A  R E P U B L IC A N A  (1 7 10 ) 7 92 .6 0 4 ,7 1

E S Q U E R R A  R E P U B L IC A N A  (5 2 10 )

T O T A L 0 ,0 0 7 92 .6 0 4 ,7 1
 

 
Durant el 2014 no hi ha hagut variacions en relació al 2013.  

D’altra banda durant l’exercici s’ha rebut una donació d’Esquerra Republicana de Catalunya per 
import de 35.000,00 euros. 
 
A més la Fundació te un 100% de participació en les següents societats: 

EMPRESES I RECURSOS COMTEMPORANIS, SL 
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Els saldos al tancament de l’exercici son :  

Exercici 2014 

Saldos a 31/12/2014 Deutors Creditors
Empreses i recursos contemporanis SL 3.630,00

TOTAL 3.630,00 0,00
 

 

Exercici 2013 : 

Saldos a 31/12/2013 Deutors Creditors
Empreses i recursos contemporanis SL 3.267,00

TOTAL 3.267,00 0,00
 

 

 

 
17. Altra informació 
 
El nombre mitjà de persones empleades durant l’any 2014, distribuït per categories, és el següent: 

Exercici 2014 

Categoria HO M ES DONES TOTAL

Adm inistratiu 0,53 0,53

Tècnic 1 1,00

Cap Tècnic 1 1,00

Director Tècnic 0,5 0,50

TOTAL 2,50 0,53 3,03
 

 

 

 

Empresa Tipus d'operació 2014 2013
Empreses i recursos contemporanis SL INGRESSOS - Lloguer de locals 1.200,00 3.600,00
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Exercici 2013 

Categoria HO M ES DONES TOTAL

Adm inistratiu 0,53 0,53

Tècnic 1 1,00

Cap Tècnic 1 1,00

Director Tècnic 0,5 0,50

TOTAL 2,50 0,53 3,03
 
 

Així mateix, en compliment de l’obligació de donar publicitat a les remuneracions que percep el 
personal directiu, en la memòria que s’adjunta amb els estats comptables (1), informem que el 
director de la Fundació percep una remuneració de 28.418,65 € anuals. 

D’altra banda, a la reunió del Patronat del 17 de desembre de 2014 es va escollir com a nova patrona 
la Sra. Núria Cuenca i Leon en substitució de la plaça que havia deixat vacant la Sra. Marina 
Llansana i Rosich a qui el càrrec havia caducat.  

L’entitat no ha dotat cap tipus de provisió d’import significatiu durant l’exercici. 
 
"En relació a les contingències, a la data de tancament de l’exercici restaven activats els següents 
procediments judicials: 
  
Procediment judici verbal desnonament 1.207/2008 / Procediment d’Execució 1083/2009. Jutjat de 
Primera Instància 7 de Sabadell. Procediment de desnonament per manca de pagament de les rendes 
vençudes del local de Sabadell, carrer Latorre 132, baixos, iniciada per la Fundació Irla contra la part 
arrendatària, Sra. Marta Rodríguez Vall. El jutjat va dictar sentència número 19/2009 de data 
21/01/2009 per la qual es declara resolt el contracte d’arrendament, es condemnava a la Sra. Marta 
Rodríguez a desallotjar la finca, i a pagar a la Fundació Irla la quantitat de 1.392 euros en concepte 
de rendes vençudes i no satisfetes, més les rendes que anessin vencent, més els interessos legals i les 
costes processals. A 16/05/2009 es va interposar demanda d’execució de sentència, per la qual es 
reclamava el llançament de la demandada, així com el pagament de 4.176,00 euros en concepte de 
rendes, més 61,08 euros d’interessos, més 1.200,00 euros calculats per a costes. A 13/11/2009 es va 
presentar escrit d’ampliació de la demanda d’execució per l’import de 2.784,00 euros, ascendint el 
deute total de la Sra. Marta Rodríguez a la Fundació Josep Irla a la quantitat de 7.656,00 euros amb 
més de 61,08 euros d’interessos i 1.200,00 euros per a costes d’execució. En l’actualitat s’està 
intentant l’execució per part del jutjat mitjançant la recerca de l’Oficina d’Investigació patrimonial 
de la relació de dipòsits en comptes bancaris i de propietats de la condemnada. 
  
Procediment judici verbal desnonament 640/2010. Jutjat de Primera Instància 5 d’Igualada. 
Procediment de desnonament per manca de pagament de les rendes vençudes del local d’Igualada, 
carrer Òdena 37, baixos, iniciada per la Fundació Irla contra la part arrendatària, Sr. Xavier Ribas i 

                                                
1  (LLEI 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives) 
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Codinachs. El jutjat va homologar acord transaccional de data 30/03/2011 per el qual es declara 
resolt el contracte d’arrendament, i es reconeix un deute pendent de pagament en concepte de rendes 
d’import 26.270,91€. L’arrendatari, persona de qui no es coneixen béns patrimonials ni dipòsits de 
diners, ha anat ingressant irregularment imports de 150,00€ al compte de la Fundació Irla fins al dia 
27/12/2011. Actualment resta pendent la decisió d’interposar un procediment d’execució en 
reclamació de les quantitats degudes. 
  
Així mateix, a la data de tancament de l’exercici no existia cap contingència de naturalesa 
prejudicial." 
 
 
 
18. Informació segmentada 
 
Els ingressos que ha tingut al llarg del 2014 la Fundació Josep Irla es distribueixen de la següent 
manera. 
 
Exercici 2014  

C O N C E P T E Im p o rt %
P res ta c ió  d e  S e rv e is 4 .274 ,1 5 0 ,43 %
In g res so s  ca ràc te r  p e río d ic 42 0 .67 8 ,00 42 ,6 0%
S u b v en c io n s  14 2 .68 3 ,66 14 ,4 5%
In g res so s  p e r a rren d a m en ts 23 3 .22 0 ,00 23 ,6 2%
A ltre s  in g re ss o s 18 6 .55 2 ,32 18 ,8 9%

T O T A L 9 87 .4 0 8 ,1 3 1 0 0 %
 

 

 
Exercici 2013 
 

C O N C E P T E Im p o rt %
P re s ta c ió  d e  S e rv e is 2 .3 7 1 ,0 4 0 ,3 1 %
In g re s s o s  c a rà c te r p e río d ic 4 0 5 .8 0 9 ,0 0 5 2 ,5 3 %
S u b v e n c io n s 1 0 5 .1 7 4 ,3 0 1 3 ,6 1 %
In g re s s o s  p e r a rre n d a m e n ts 2 2 3 .7 5 0 ,0 0 2 8 ,9 6 %
A ltre s  in g re s s o s 3 5 .3 9 7 ,1 9 4 ,5 8 %

T O T A L 7 7 2 .5 0 1 ,5 3 1 0 0 %
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Barcelona, a 16 de juny de 2015 

       Vist i plau 

 

 

 

Eduard López i Domènech    Josep Huguet i Biosca 

Secretari      President 
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ANNEX 1. RELACIÓ DE DONACIONS PRIVADES 

NIF  IMPORT NIF  IMPORT NIF  IMPORT NIF  IMPORT NIF  IMPORT 
xxxxx669K 300 xxxxx431D 1920 xxxxx817C 3960 xxxxx646J 720 xxxxx610B 360 
xxxxx134M 390 xxxxx141E 1200 xxxxx416F 1860 xxxxx234M 1450 xxxxx441V 885 
xxxxx503E 480 xxxxx802H 840 xxxxx572G 600 xxxxx383B 2160 xxxxx150C 50 
xxxxx013J 600 xxxxx030X 480 xxxxx726B 540 xxxxx642E 2625 xxxxx921K 1180 
xxxxx009X 720 xxxxx148A 300 xxxxx389P 240 xxxxx425H 1140 xxxxx432X 390 
xxxxx024K 1800 xxxxx503V 2880 xxxxx846L 660 xxxxx748C 480 xxxxx389Z 5700 
xxxxx873L 1575 xxxxx899Z 940 xxxxx739W 660 xxxxx734P 600 xxxxx394R 310 
xxxxx707V 720 xxxxx354F 540 xxxxx070A 1140 xxxxx680M 600 xxxxx156K 420 
xxxxx198B 720 xxxxx319K 3060 xxxxx038B 3540 xxxxx245C 5080 xxxxx439M 450 
xxxxx795D 660 xxxxx694V 3540 xxxxx351A 600 xxxxx882A 700 xxxxx190Q 3120 
xxxxx102R 2940 xxxxx885H 1040 xxxxx820E 1500 xxxxx987L 600 xxxxx949N 480 
xxxxx716W 4620 xxxxx175D 1140 xxxxx384N 360 xxxxx821Z 1800 xxxxx891S 1860 
xxxxx142R 3840 xxxxx549L 2280 xxxxx891H 420 xxxxx738A 600 xxxxx041Y 1500 
xxxxx184W 1610 xxxxx355L 300 xxxxx485E 1500 xxxxx014J 1000 xxxxx140D 11220 
xxxxx068D 820 xxxxx747L 15 xxxxx840C 960 xxxxx876B 10800 xxxxx229T 1110 
xxxxx835G 5760 xxxxx504J 130 xxxxx991Q 1720 xxxxx113R 550 xxxxx799B 3300 
xxxxx223A 1340 xxxxx936X 360 xxxxx755V 600 xxxxx933W 9720 xxxxx699C 1920 
xxxxx322J 2520 xxxxx985D 300 xxxxx864Y 900 xxxxx614W 1500 xxxxx535C 3720 
xxxxx545C 4020 xxxxx826R 3000 xxxxx168Q 1380 xxxxx613H 1320 xxxxx085A 420 
xxxxx718D 360 xxxxx974Y 1020 xxxxx740L 765 xxxxx275K 1200 xxxxx127P 1500 
xxxxx696C 2160 xxxxx239R 2160 xxxxx261T 1260 xxxxx020B 420 xxxxx631E 1320 
xxxxx846B 330 xxxxx655J 1140 xxxxx196F 600 xxxxx948K 1220 xxxxx545T 1980 
xxxxx808B 300 xxxxx741R 50 xxxxx862Y 1920 xxxxx246F 120 xxxxx375B 1285 
xxxxx067W 360 xxxxx561E 3960 xxxxx665B 540 xxxxx664R 2050 xxxxx649W 1260 
xxxxx115G 300 xxxxx814H 600 xxxxx117W 1200 xxxxx102J 1200 xxxxx194V 480 
xxxxx272E 900 xxxxx109D 420 xxxxx300H 900 xxxxx812Q 120 xxxxx206M 3120 
xxxxx737D 1500 xxxxx108Q 720 xxxxx888L 540 xxxxx052H 1100 xxxxx442N 1360 
xxxxx579B 780 xxxxx288G 480 xxxxx262J 360 xxxxx057A 1200 xxxxx481W 600 
xxxxx107R 600 xxxxx493F 2820 xxxxx181J 2520 xxxxx264V 840 xxxxx664Y 30 
xxxxx244V 210 xxxxx555J 1920 xxxxx416G 930 xxxxx172K 195 xxxxx263E 960 
xxxxx121C 840 xxxxx347L 840 xxxxx061T 600 xxxxx272Z 2400 xxxxx583K 780 
xxxxx151P 1040 xxxxx297M 1800 xxxxx147E 2400 xxxxx388T 300 xxxxx542E 3780 
xxxxx583R 720 xxxxx182B 3180 xxxxx760E 3240 xxxxx656F 720 xxxxx154K 3110 
xxxxx951V 720 xxxxx162B 300 xxxxx013T 900 xxxxx754S 660 xxxxx959R 840 
xxxxx892B 790 xxxxx875Q 720 xxxxx439Q 780 xxxxx091N 1390 xxxxx455L 900 
xxxxx496H 1020 xxxxx616X 2400 xxxxx649S 1005 xxxxx505R 420 xxxxx876W 540 
xxxxx994T 1200 xxxxx208V 1080 xxxxx536A 1200 xxxxx238X 360 xxxxx565Q 1275 
xxxxx295H 1853 xxxxx281H 495 xxxxx620L 160 xxxxx372C 600 xxxxx763T 560 
xxxxx713T 300 xxxxx385X 1920 xxxxx265W 600 xxxxx308C 1045 xxxxx657Y 2640 
xxxxx522B 480 xxxxx838R 1620 xxxxx918S 180 xxxxx567G 1020 xxxxx977F 3600 
xxxxx421W 600 xxxxx637L 25 xxxxx561C 1140 xxxxx464W 2520 xxxxx936G 3420 
xxxxx481S 1140 xxxxx164E 600 xxxxx508B 4070 xxxxx075Z 1200 xxxxx052P 420 
xxxxx048P 360 xxxxx796M 480 xxxxx640G 300 xxxxx037T 750 xxxxx580X 265 
xxxxx708R 600 xxxxx150Z 3240 xxxxx186S 1200 xxxxx373F 1340 xxxxx100P 450 
xxxxx728M 300 xxxxx793A 1200 xxxxx061B 1980 xxxxx151Q 540 xxxxx313P 1200 
xxxxx767B 900 xxxxx401X 1260 xxxxx368T 600 xxxxx128W 2880 xxxxx015X 2400 
xxxxx283R 4140 xxxxx546W 660 xxxxx157C 3120 xxxxx937P 540 xxxxx854Z 3120 
xxxxx345C 1320 xxxxx325Q 720 xxxxx507C 840 xxxxx689F 1620 xxxxx570L 50 
xxxxx162P 2940 xxxxx737F 3420 xxxxx229Y 3120 xxxxx560F 7080 xxxxx280L 480 
xxxxx977J 3120 xxxxx888Y 1200 xxxxx947Q 3480 xxxxx151W 3660 xxxxx190X 1265 
xxxxx202J 360 xxxxx702K 420 xxxxx958M 1440 xxxxx011Y 540 xxxxx027K 1750 
xxxxx577T 1080 xxxxx353M 680 xxxxx399K 7320 xxxxx247J 3060 xxxxx000S 1620 
xxxxx072S 2280 xxxxx988V 960 xxxxx203X 15 xxxxx054E 1200 xxxxx366B 1440 
xxxxx576G 1500 xxxxx426X 2520 xxxxx922W 1800 xxxxx256G 1140 xxxxx533G 150 
xxxxx497E 900 xxxxx298W 720 xxxxx036K 960 xxxxx014G 600     
xxxxx116J 480 xxxxx924M 1600 xxxxx381Z 1020 xxxxx917S 1085     
xxxxx388Y 3850 xxxxx904E 2040 xxxxx162J 3240 xxxxx502P 4440      


