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1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 

 

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. El 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 i de la 

Unió Europea, 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) Impulsar la formació pràctica i teòrica en l’àmbit de l’esquerra nacional dels Països Catalans. 

g) Promoure activitats i produccions culturals i artístiques compromeses en la defensa de la llibertat, 

la democràcia, la justícia social i la sobirania nacional. 

h) Fomentar el municipalisme com a eina de participació política democràtica més propera a la 

ciutadania. 

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

j) Treballar en la preservació i la defensa de la memòria històrica de les persones vinculades o 

relacionades amb Esquerra Republicana de Catalunya que van ser víctimes de la guerra civil i de la 

repressió franquista, i promoure la justícia per a aquestes persones mitjançant qualsevol dels mitjans 

permesos per la llei. 

 

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 l’àmbit històric i en l’àmbit polític i 

socioeconòmic. 

A banda, també treballa temes de cooperació i intercanvis a nivell internacional, gestiona el Museu 

Irla de Sant Feliu de Guíxols i compta amb una Biblioteca i un Arxiu que van incrementant els seus 

fons cada any. 

 

Incidència a les xarxes socials 

Al 2017 hem continuat intensificant l’ús de les xarxes socials, el Twitter @fjirla on ja comptem amb 

5.216 seguidors, 1.026 més que l’any passat, i al Facebook https://www.facebook.com/irla.cat  on hi 

tenim 1.821 usuaris, 721 més que al 2016. 

 

https://www.facebook.com/irla.cat
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1. 20è aniversari de la Fundació Josep Irla 

El 16 de març la Fundació Josep Irla va celebrar el 20è aniversari amb un acte que consolida el seu 

paper com a laboratori d’idees de referència de l’esquerra independentista, i també la voluntat de fer 

un pas endavant i de rellançar la Fundació com a espai de reflexió i debat al servei dels Països 

Catalans. 

L’acte, que va reunir 250 persones a la sala noble de l’Edifici del Rellotge, al Recinte de l’Escola 

Industrial, va servir per presentar el vídeo “Fundació Josep Irla, 20 anys de pensament i compromís”. 

Hi van intervenir Oriol Junqueras, vicepresident del Govern de la Generalitat i president d’Esquerra 

Republicana; Josep Vall, director executiu de la Fundació Josep Irla; i Lluís Pérez, director acadèmic 

de la Fundació Josep Irla. 

Marina Llansana va moderar un debat entre Josep Huguet, Marta Espasa, Josep Ramoneda, Bel Olid 

i Joan Manuel Tresserras. La nota musical la va posar el Quartet Brossa amb Judit Neddermann.    

Oriol Junqueras va dir: “hem treballat durant molt de temps per construir una majoria 

independentista per servir els nobles principis que sempre hem defensat”. Va esmentar la necessitat 

d’estimar, que justifica la nostra dedicació. “Concentrem-nos en el primer dels passos: la República”. 

Lluís Pérez va parlar del laboratori d’idees com a eina per cultivar valors com la llibertat, la justícia, 

la democràcia i l’autodeterminació. Va fer referència a les dues línies intel·lectuals de la Fundació: 

una que mira al passat i recupera la memòria històrica republicana, i una altra que analitza cap a on 

hem d’anar. 

Josep Vall va fer un agraïment als que van crear la Fundació Josep Irla i als que l’han mantinguda, 

així com als treballadors i col·laboradors. Vall va fer balanç de la feina feta: 27 edicions de la revista 

Eines, 24 monografies sobre estudis polítics socioeconòmics publicades, 29 biografies i estudis 

històrics...en definitiva, més d’un centenar de llibres editats. 

“Hem rescatat la memòria de les dones republicanes, com ara Nativitat Yarza, i l’aventura de la 

columna Macià-Companys, i hem documentat la repressió patida per Esquerra, amb més de 700 

afusellats”. Va concloure amb una afirmació: “Les millors aportacions són les que encara estan per 

escriure”. 

Marina Llansana va moderar un debat en el què Josep Huguet, expresident de la Fundació, va 

repassar la trajectòria del laboratori d’idees. Huguet va afirmar que “Els consumidors de mercat i els 

usuaris de serveis públics han de ser actius, no podem delegar-ho tot a l’Estat”. 

Marta Espasa, directora general de Tributs i Jocs de la Generalitat, va fer èmfasi en la necessitat de 

redistribuir la renda i la riquesa. 

Bel Olid, escriptora, va dir que “la gent es posa molt nerviosa quan assenyales els seus privilegis”. 

Olid va llençar una proposta agosarada: que els partits presentin dones com a candidates a la 

presidència i que sigui una dona la primera presidenta de la República. 

Joan Manuel Tresserras, president de la Fundació Josep Irla, preguntat sobre per què la cultura és 

imprescindible per a una democràcia de qualitat, va afirmar que les retallades pressupostàries en 

cultura són la causa del menysteniment de la cultura per part de qui pensa la política. Tresserras va 

afegir: “Les propostes progressistes no poden tenir èxit amb gent esclava de la ignorància”. I va 

afirmar que “una societat que no estigui formada de persones cultes i educades, no és lliure i no pot 

tenir qualitat democràtica”. 

Josep Ramoneda va reflexionar sobre la figura de l’intel·lectual, i va recomanar als joves que no 

perdin la curiositat i que no es deixin arrossegar pel consumisme. 
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2. Biblioteca i Arxiu 

El 2017 s’ha continuat preservant, a través de l’arxiu, tota la documentació significativa generada per 

Esquerra Republicana, les JERC i la pròpia Fundació Josep Irla al llarg de la seva història. 

També s’ha continuat la tasca de conservar i ampliar la biblioteca – especialitzada en pensament 

polític i història contemporània dels Països Catalans – amb publicacions periòdiques, monografies i 

obres de referència, i llibres sobre història, pensament polític i socioeconomia. 

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. 

Així mateix, hem continuat la tasca de catalogació de la biblioteca que és accessible a través de la 

nostra plana web: http://irla.cat/biblioteca-i-arxiu/ 

 

3. Àmbit Històric 

És l’àrea encarregada de recuperar la memòria històrica de l’esquerra catalanista elaborant diversos 

estudis, recopilant informació i seguint les novetats editorials. 

Dins d’aquest àmbit s’han realitzat les següents activitats: 

 

Premi Irla de Recerca Històrica al Batxillerat 2017  

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). 

Els membres del jurat: Agustí Alcoberro, professor d’Història Moderna a la UB; Josep Bargalló, 

vicepresident de la Fundació Josep Irla; Josep Catà, exprofessor d’ensenyament secundari; Clàudia 

Pujol, directora de la revista Sàpiens; i Joan Maria Serra, exprofessor d’ensenyament secundari, van 

acordar, després de la corresponent deliberació, el següent veredicte: 

Proclamar guanyador el treball “El passat dels joiers Masriera en el present” de Núria Rovira i 

Terradas, tutoritzat pel professor Ramon Vilella de l’Institut Narcís Oller, de Valls. 

El premi consisteix en un abonament de la matrícula del primer curs d’estudis universitaris, a 

qualsevol centre dels Països Catalans, fins a un màxim de 1.000 euros, així com la publicació del 

treball a través dels llocs web de la Fundació Josep Irla. 

El jurat també va atorgar dos accèssits: a Júlia Arqué i Freixes de l’Institut Gili Gaya de Lleida, pel 

seu treball “Reconstrucció de la memòria històrica. Os de Balaguer”; i a Arnau Brosa i Planella de 

l’Institut Públic Montsacopa d’Olot, pel treball “Republicans o exaltats? Anàlisi de la violència 

contra els edificis religiosos a Olot i Comarca”. Tant l’autora del treball guanyador com els autors 

dels accèssits rebran un any de subscripció a la revista Sàpiens. 

 

Exposicions itinerants 

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

 

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

Francesc Macià és la figura política més important i més estimada de la història contemporània de 

Catalunya. Aquesta exposició 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 

http://irla.cat/biblioteca-i-arxiu/
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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 2017 l’exposició va visitar Barcelona i Breda. 

Es pot fer una visita virtual a: 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 2017 l’exposició va visitar Sabadell. 

Es pot fer una visita virtual a: http://www.irla.cat/expocompanys/ 

 

1837-1977. El valencianisme republicà 

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 2017 l’exposició va visitar Aldaia i Bétera 

Es pot fer una visita virtual a: 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. 

Durant el 2017 l’exposició va visitar Vidreres. 

Es por fer una visita virtual a: http://www.irla.cat/expollibertat/ 

 

Beca d’Estudis Històrics President Irla 2017 

La Fundació Josep Irla, en col·laboració amb la Diputació de Girona, convoca anualment la Beca 

d’Estudis Històrics 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, format per Pere Bosch, historiador i periodista; Joan Casamitjana, impulsor de la Casa Irla 

de Sant Feliu de Guíxols; i Enric Pujol, professor del Departament d’Història Moderna i 

Contemporània de la UAB, van proclamar guanyador de la Beca d’Estudis Històrics President Irla 

2017 el projecte “Pere Cerezo i Hernàez, alcalde de la Girona en guerra”, presentat per Jordi Galí i 

Farrés. 

La beca està dotada en 6.000 euros i la publicació, si s’escau, del treball guardonat. 

 

http://www.irla.cat/expomacia/
http://www.irla.cat/expocompanys/
http://www.irla.cat/expovalencianisme/
http://www.irla.cat/expollibertat/
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Memorial Jaume Aiguader 2017 

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 Jaume Aiguader va atorgar el premi d’enguany a Pere Prat i Boix per la seva 

trajectòria municipalista. Van reconèixer el compromís polític de Prat amb el país. La seva 

trajectòria a l’Ajuntament de Manlleu, al Consell Comarcal d’Osona i a la Diputació de Barcelona el 

van portar a esdevenir: regidor durant 24 anys (1991-2015), alcalde 12 anys (2003-2015), conseller 

comarcal 8 anys (1995-2003) i diputat provincial 4 anys (2011-2015). 

 

Beca d’Estudis Històrics President Macià 2017 

La Fundació Josep Irla, amb el suport de la Diputació de Barcelona, convoca la Beca d’Estudis 

Històrics President Macià. Aquesta beca, de caràcter anual, té com a objecte d’estudi el pensament, 

l’obra i la vida de la generació de republicans de les comarques barcelonines de la qual Francesc 

Macià i Llussà, president de la Generalitat, i fill de Vilanova i la Geltrú, n’és la personalitat més 

destacada. 

El jurat de la Beca d’Estudis Històrics President Macià 2017, Ramon Alquézar, professor emèrit del 

Departament d’Història Moderna i Contemporània de la UAB; Antoni Segura, catedràtic d’Història 

Contemporània de la UB i president del CIDOB; i Queralt Solé, professora d’Història 

Contemporània de la UB, reunits a Barcelona el 17 de novembre, van decidir atorgar la beca al 

projecte “Samuel Morera Ribas (1888-1969). Republicà compromès i destacat referent del 

municipalisme terrassenc del segle XX” de Josep Puy i Juanico. 

Samuel Morera fou alcalde de Terrassa i participà en la fundació d’Esquerra Republicana. Morera 

s’hagué d’exiliar a Mèxic després de la Guerra Civil. La proposta pretén conèixer i contextualitzar la 

figura de Samuel Morera Ribas dins la història del republicanisme local i de Catalunya durant els 

anys trenta. Samuel Morera va ser el referent més destacat de la polièdrica i conflictiva activitat 

municipal. 

L’anàlisi biogràfica de Morera com alcalde i destacat defensor del republicanisme local han de 

permetre una aproximació als orígens i protagonisme d’Esquerra Republicana a Terrassa durant la 

Segona República. 

La beca està dotada en 6.000 euros i la publicació, si s’escau, del treball guardonat. 

 

Presentació de la biografia de Salvador Albert a Brussel·les 

El 20 de gener es va presentar, a l’Espai Catalunya Europa de Brussel·les, la biografia “Salvador 

Albert. Literat i polític republicà al servei del país dels taps” obra de l’historiador Jordi Bohigas i 

editada per la Fundació Josep Irla al maig de 2016. 

L’acte va ser inaugurat pel representant de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea, 

Amadeu Altafaj, i va comptar amb la participació de Josep Vall, director executiu de la Fundació 

Josep Irla; Ivan Fox, dramaturg i coordinador de l’ANC a Brussel·les; i Antoni Torra, expert en 

recerca històrica de la comunitat catalana a Bèlgica i membre del Casal Català a Brussel·les. 

Nascut a Palamós el 1868, Salvador Albert va destacar des de ben jove com a literat. Veí de Sant 

Feliu de Guíxols, el seu prestigi intel·lectual i professional en el món surotaper el van portar a ser 

elegit diputat al Congrés pel districte de La Bisbal d’Empordà de 1910 a 1923. 
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El 1931, després de la dictadura de Primo de Rivera,  va participar en la fundació d’Esquerra 

Republicana de Catalunya, fou elegit diputat de les Corts Constituents i nomenat ambaixador de la 

República espanyola a Brussel·les. La seva retirada política, el 1934, no impedí que el règim 

franquista el condemnés, passant quatre anys a la presó, fins que fou alliberat poc abans de morir a 

Cerdanyola del Vallès, l’any 1944. 

 

Presentació del llibre sobre Narcís Lloveras 

El 4 de març es va presentar a l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà, a La Bisbal d’Empordà, el llibre 

“Narcís Lloveras, cronista republicà. De La Bisbal al Front d’Aragó, 1922-1937” davant d’una 

setantena de persones. La publicació, obra de Jaume Guillamet, besnét de Narcís Lloveras i 

catedràtic de periodisme de la UPF, recull una biografia i una tria de 50 cròniques escrites per 

Lloveras entre 1922 i 1937. 

L’acte va comptar amb Jaume Guillamet, autor del llibre; Lluís Sais, alcalde de La Bisbal 

d’Empordà; Xavier Cortadellas, professor i escriptor; i Joan Manuel Tresserras, president de la 

Fundació Josep Irla. 

Els ponents van destacar la necessitat de recuperar la història de Catalunya i de La Bisbal 

d’Empordà. Cortadellas va explicar que Lloveras va anar a la guerra com a voluntari quan tenia 60 

anys per fer cròniques des del Front d’Aragó, on tothom li deia “avi”. 

Jaume Guillamet va comentar “Sabia que el meu besavi era periodista i em va quedar el neguit de 

buscar més informació” i el primer lloc on va anar a buscar-la va ser a l’Arxiu Comarcal del Baix 

Empordà. 

Guillamet va explicar que el resultat de la recerca han estat 820 cròniques, moltes de les quals les va 

escriure a El Autonomista a partir de 1922. I va afegir que “Era l’únic corresponsal que escrivia 

principalment en català a El Autonomista”. Va exposar també que a través de les cròniques de Narcís 

Lloveras es coneix la repressió de la dictadura de Primo de Rivera sobre el periodisme. Guillamet va 

explicar que Lloveras va fer de corresponsal local i polític i que reivindicava la funció de reporter, 

tot i que durant la dictadura de Primo de Rivera va fer només de corresponsal local per la censura. 

 

Presentació de la biografia d’Hilari Salvadó 

El Born Centre de Cultura i Memòria va acollir el 13 de març la presentació de la biografia “Hilari 

Salvadó. Alcalde Barcelona quan plovien bombes”, amb l’assistència d’unes 300 persones. Van 

intervenir-hi Ada Colau, alcaldessa de Barcelona; Alfred Bosch, president del grup municipal 

d’Esquerra Republicana; Josep Maria Solé i Sabaté, catedràtic d’Història Contemporània de la UAB; 

Pau Vinyes i Roig, historiador i autor de la biografia; i Joan Manuel Tresserras, president de la 

Fundació Josep Irla. 

La biografia d’Hilari Salvadó recupera la figura del darrer alcalde republicà que va liderar 

l’ajuntament de Barcelona entre 1937 i 1939 quan la ciutat era bombardejada. Salvadó, fill de la 

Barceloneta, és un digne representant del catalanisme popular vinculat al món de la cultura i el 

treball. 

Joan Manuel Tresserras va destacar la tasca de la Fundació Josep Irla de pensar el present però també 

reconstruir la història. 

Alfred Bosch va dir d’Hilari Salvadó que “era un home que venia del poble i tenia clar que hi era per 

servir la gent”. Va destacar la seva feina d’ajuda als 200.000 refugiats que van passar per la ciutat i 

l’ordre de provisió de queviures en una ciutat desolada per la gana. “Avui fem un acte de justícia i un 

homenatge a l’últim alcalde republicà, i també a tota una generació perseguida”, va dir. 
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Ada Colau va definir l’acte com una reivindicació de la memòria de la Barcelona popular, catalanista 

i republicana, i va afirmar que la biografia és rellevant per entendre un dels moments més claus de la 

història de Barcelona. 

Josep Maria Solé va destacar la duresa de l’exili i el fet que Salvadó va voler tornar a la seva ciutat i 

al seu barri els darrers dies de la seva vida. 

L’autor de la biografia, Pau Vinyes, va fer èmfasi en els tres anys de recerca sobre Hilari Salvadó, o 

Lari, com el coneixien a la Barceloneta, una figura que havia quedat en l’oblit. Segons l’autor, s’ha 

recuperat la memòria d’una persona que va lluitar per uns valors democràtics, socials i nacionals que 

la guerra va escapçar durant dècades. Va explicar que “Hilari Salvadó va saber liderar una ciutat 

d’acollida pels refugiats que fugien de l’Espanya franquista, i va ser un exemple d’ajuda 

humanitària. 

 

Presentació de la biografia de Josep Fontbernat 

El 14 de juliol es va presentar la biografia “Josep Fontbernat. Conseller de Tarradellas” a Bescanó, 

població natal d’aquest destacat músic i polític català. L’acte, presentat per Xavier Vinyoles, regidor 

d’Esquerra Republicana a Bescanó, va comptar amb la participació de Joan Esculies, historiador i 

autor de la biografia; Enric Pujol, professor d’Història de la UAB i membre del jurat de la Beca 

d’Estudis Històrics President Irla 2016; i Joaquim Nadal, catedràtic d’Història de la UdG. 

Enric Pujol va ser l’encarregat d’iniciar les intervencions i ho va fer presentant Fontbernat com una 

persona molt propera a Francesc Macià, com ho demostra la seva intervenció en els Fets de Prats de 

Molló, i alhora un home de cultura que va intentar contribuir a l’emancipació de les classes populars 

a través del cant coral. 

Joan Esculies va centrar la seva intervenció en la part més humana de Fontbernat, posant-lo com 

exemple d’una generació que va viure la il·lusió de la república i alhora va patir en pròpia carn la 

cruesa de la guerra i l’amargor de l’exili. Esculies va exposar una de les vessants més desconegudes 

de Fontbernat, la relació epistolar que va mantenir amb Josep Tarradellas, esdevenint un dels 

principals assessors del president de la Generalitat a l’exili. 

L’acte el va cloure Joaquim Nadal, el qual va destacar la important tasca que desenvolupa la 

Fundació Josep Irla en el camp de la recuperació de la memòria històrica amb iniciatives com la 

Beca d’estudis històrics President Irla. 

 

Acte d’homenatge a Josep Vallverdú 

El 2 de maig, el Saló Víctor Siurana de la Universitat de Lleida va acollir un acte d’homenatge a la 

dilatada trajectòria cívica, política i també literària de l’escriptor lleidatà Josep Vallverdú, organitzat 

de manera conjunta per la Fundació Josep Irla i la UdL. 

L’acte va ser presentat per la periodista Anna Sáez i van intervenir-hi Joan Biscarri, vicerector 

d’Activitats Culturals i Projecció Universitària; Miquel Pueyo, director del Departament de Filologia 

Catalana i Comunicació; Ramon Usall, escriptor i professor; i Joan Manuel Tresserras, president de 

la Fundació Josep Irla. 

La Fundació va voler promoure aquest reconeixement públic a la dimensió cívica i política de l’obra 

i de la vida de Josep Vallverdú, d’acord amb el seu objectiu de difusió del 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. 

Tresserras va destacar que “hi ha persones que han contribuït molt a arribar a aquest punt històric on 

som ara” i que “Vallverdú ho ha fet amb total discreció”. 
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Josep Vallverdú és autor d’una prolífica i diversificada obra, de la qual la més coneguda i premiada 

és la narrativa per al públic infantil i juvenil. Ha estat distingit amb la Creu de Sant Jordi de la 

Generalitat de Catalunya al 1990, amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes al 2000, i és doctor 

honoris causa de la UdL des del 2014. 

En el torn d’agraïments, Vallverdú va fer referència a la figura de Josep Irla, a qui va descriure com 

“el gran president desconegut pel públic, el que ha passat a l’oblit, i el que s’ha de fer conèixer i 

donar el lloc històric que li pertoca”. Per acabar va dir: “Em sento liberal de fons i, mentre pugui, 

també de forma”. 

 

La família de Pere Cerezo fa una donació de documents del polític 

Jordi Galí, guanyador de la Beca d’Estudis Històrics President Irla 2017, es va desplaçar a 

l’Argentina per treballar en el projecte “Pere Cerezo i Hernàez, alcalde de la Girona en guerra”. 

Cerezo va ser alcalde de Girona durant la Guerra Civil i diputat al Parlament de Catalunya durant 

l’etapa republicana, i es va exiliar a França i a l’Argentina, país on havia nascut i on va ser president 

del Casal Català de Buenos Aires. 

Galí va estar investigant als arxius públics i va estar en contacte amb la filla i la néta de Cerezo, les 

quals han cedit documentació que fa referència a la vida personal i política del personatge. Entre el 

material s’hi troben el carnet de diputat, el carnet d’alcalde de Girona, documents d’identitat, 

correspondència i diverses notes biogràfiques. 

La Fundació Josep Irla farà donació de la documentació rebuda a l’Arxiu Municipal de Girona. La 

biografia de Cerezo veurà la llum a la primavera del 2018. 

 

Homenatge a Vicent Marco Miranda 

El 17 d’octubre el Centre de Cultura Contemporània Octubre de València va acollir l’acte “La 

València republicana: homenatge a Vicent Marco Miranda”, per homenatjar el que fou fundador 

d’Esquerra Valenciana, alcalde de València i diputat a les Corts Espanyoles dins del grup d’Esquerra 

Republicana de Catalunya. 

L’acte el van organitzar la Institució Joan Fuster i la Fundació Josep Irla i va comptar amb les 

intervencions d’Eliseu Climent, president de la Institució Joan Fuster; Albert Girona, historiador i 

Secretari Autonòmic de Cultura i Esports; Joan Manuel Tresserras, president de la Fundació Josep 

Irla; Àgueda Micó, coordinadora general del Bloc; Joan Ribó, alcalde de València; i Enric Morera, 

president de les Corts Valencianes. 

Els ponents van fer un repàs de la figura de Marco Miranda. Joan Ribó va fer la promesa de que se li 

dedicarà un carrer. Enric Morera va finalitzar la seva intervenció explicant que ens trobem en la 

tercera transició i que cal que el País Valencià l’aprofiti bé. Morera es va comprometre a fer efectiva 

la reciprocitat d’emissió de les televisions públiques de Catalunya i el País Valencià. 

 

La Fundació Josep Irla publica un opuscle biogràfic d’Aurora Bertrana 

“Aurora Bertrana. Un esperit lliure i compromès” és el darrer opuscle publicat per la Fundació Josep 

Irla. L’edició de l’opuscle ha comptat amb l’assessorament històric de Xavier Carmaniu. El 

document retrata la figura d’Aurora Bertrana i Salazar (1892-1974) com a exemple de dona liberal i 

cosmopolita, progressista i europea. Darrera de la vessant d’escriptora, hi ha una Bertrana guiada 

pels ideals de la llibertat i la justícia social, compromesa amb l’emancipació de les classes populars i, 

especialment, de les dones treballadores. 
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Aurora Bertrana és una figura cabdal per entendre el segle XX. L’escriptora és una icona per a totes 

les dones que viuen amb un esperit lliure i compromès. És coneguda per la seva trajectòria literària, 

en què destaquen els llibres de viatges i les seves memòries. Però aquesta biografia va més enllà i ens 

descobreix la Bertrana que es comprometé amb la República, que es veié obligada a marxar a l’exili, 

que visqué el retorn a la Catalunya sotmesa pel franquisme com una derrota, i que contribuí a la 

resistència cultural catalana a la dècada de 1960. 

L’opuscle parla de les seves arrels gironines, de la seva joventut dedicada a la música, del seu esperit 

cosmopolita, de la seva passió pels viatges, el periodisme i la literatura, i de les seves idees 

feministes que es veuen reflectides en els seus articles. 

El text esmenta que Aurora Bertrana és una de les principals activistes del periodisme femení amb 

consciència de gènere. També ens explica que aquesta escriptora catalana va ser la primera dona 

candidata d’Esquerra Republicana en unes eleccions, les del Congrés dels Diputats de 1933. 

 

4. Àmbit Polític i Soecioeconòmic 

És l’àrea encarregada d’estudiar, investigar i difondre el pensament polític progressista i catalanista 

sobre sistemes polítics, socials i en matèria socioeconòmica, vinculant l’àmbit acadèmic, 

professional i empresarial. 

 

Lliçó Inaugural Josep Irla 

La Lliçó Inaugural Josep Irla 2017-2018 va tenir lloc el 25 d’octubre a l’Auditori de l’IDEC-UPF 

Barcelona School of Management amb la conferència d’Anne Phillips, professora de la London 

School of Economics, “Feminisme, republicanisme i democràcia”. Tània Verge, professora de 

Ciència Política de la UPF, va presentar la ponent i la temàtica. 

Lluís Pérez, director acadèmic de la Fundació Josep Irla, també hi va fer una breu intervenció. Amb 

aquesta activitat es va donar el tret de sortida de l’any acadèmic de la Fundació, que consolida la 

seva activitat com a laboratori d’idees. 

Tània Verge va destacar que Anne Phillips és un referent en el camp de la teoria política 

contemporània. 

Anne Phillips va explicar que hi ha moltes definicions de democràcia: eleccions multipartit, imperi 

de la llei, llibertat d’expressió, llibertat de premsa, etc. Però per a Phillips el cor de la democràcia es 

basa en nosaltres com a iguals polítics. “La idea de pensar en un país com a democràtic si les dones 

no tenen dret a vot és inacceptable”, va sentenciar. 

Per a la professora, no es pot entendre la política com a pluralisme de grups d’interès. “Caldria 

pensar en la política com a virtut pública, no en funció dels propis interessos”, va dir. 

Phillips va explicar que el feminisme comparteix amb el republicanisme la crítica de l’autointerès, 

però també cal pensar en com el bé comú pot marginar algunes veus. En aquest sentit, “els interessos 

de les dones han de ser incorporats al bé comú”, va explicar. També va dir que hi ha tensions entre 

democràcia (igualtat i pluralisme) i republicanisme (autogovern i bé comú). “Això no vol dir que no 

puguin ser combinables, però hem de ser conscients d’aquestes tensions”, va concloure Anne 

Phillips. 
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Revista Eines 

Eines és la revista de referència de la Fundació Josep Irla, una publicació d’assaig que dóna 

visibilitat al pensament de l’esquerra nacional. 

Si ens fixem amb les estadístiques que publica RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert), l’any 

2017 hi va haver 14.837 consultes telemàtiques de la revista Eines i, si li sumem l’edició en paper, 

podem dir que els lectors de la revista superen els 20.000 anuals. 

Durant el 2017 han vist la llum 3 nous números de la revista: 

 

Eines 27 

Editada a finals del 2016, es va presentar el 9 de febrer a l’espai Wer-Haus de Barcelona amb el títol 

“La ciència econòmica en crisi”, amb la participació de Lluís Pérez, director acadèmic de la 

Fundació Josep Irla, i Francesc Iglesies, secretari d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 

Catalunya. 

Francesc Iglesies va explicar que la ciència econòmica està influïda per corrents neoclàssiques que 

dominen els plans d’estudi en base a un funcionament ideal del mercat, en què es considera que els 

agents tenen un comportament racional. Segons ell, “quan expliquem la llei de l’oferta i la demanda 

estem oferint una interpretació molt simplificada”. 

Iglesies va exposar alguns reptes, com ara la necessitat de parlar més de béns públics a les carreres 

d’economia i de trobar mecanismes per explicar els dèficits d’informació. “L’agenda en economia 

està basada en ortodòxies”, va manifestar. 

També va dir que “A vegades, el debat econòmic ha quedat capturat per lobbies, per agents que 

segresten l’agenda pública i tenen àmbits d’actuació molt poderosos”. Iglesies està convençut que 

l’economia no la podem deixar només a mans dels mercats, i que el mercat lliure serà realment lliure 

quan estigui ben regulat. 

Va acabar afirmant que “Com a poders públics tenim el repte de mesurar les externalitats per 

aprendre a regular millor el mercat”. 

Es pot consultar el número a l’enllaç: 

http://irla.cat/publicacions/27-ciencia-economica-crisi/ 

 

Eines 28 

El 3 de juliol es va presentar a l’espai Nota 79 el número 28 de la revista Eines, titulat “El Regne 

d’Espanya: un projecte oligàrquic”. Marta Rovira i Martínez, sociòloga, i Joan Tardà, diputat 

d’Esquerra Republicana al Congrés, van conversar sobre la construcció de l’Estat espanyol en base a 

l’oligarquia. 

Lluís Pérez, director acadèmic de la Fundació Josep Irla, va presentar l’acte destacant que el Regne 

d’Espanya no té un caràcter inclusiu, i que hi ha un component de classe. Joan Tardà va explicar que 

tenim una història anòmala pel que fa a com s’ha conformat l’Estat espanyol. Segons Tardà, “hi ha 

un substrat molt estès que fa que hi hagi dos tipus d’espanyols: els progressistes, que consideren que 

Catalunya és Espanya; i els conservadors, que consideren que Catalunya és d’Espanya”. 

Segons el diputat, l’Estat espanyol és oligàrquic, pactat amb les oligarquies. Tardà va explicar: “Fins 

i tot en els moments en què hi ha hagut més contradiccions entre diversos sectors oligàrquics, els 

interessos de classe han predominat”. 

http://irla.cat/publicacions/27-ciencia-economica-crisi/
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Per Marta Rovira, el franquisme té un pes molt important en la història contemporània d’Espanya, i 

ha suposat una plena despossessió del poder de les classes populars i dels sectors socials que 

s’identifiquen amb el projecte nacional, que són les classes mitjanes. 

La sociòloga va dir que “El problema de la transició és que es va fer sobre l’oblit del franquisme, i 

això ha fet que aquests sectors franquistes recuperessin l’espai mediàtic i l’espai polític”. Rovira 

considera que el nacionalisme va de la mà amb el concepte de llibertat, “Si cada individu no 

s’identifica lliurement, no hi deixa d’haver una contradicció”. 

Es pot descarregar la revista a l’enllaç: 

http://irla.cat/publicacions/28-regne-despanya-projecte-oligarquic/ 

 

Eines 29 

El número 29 de la revista Eines, titulat “La globalització i la crisi de la democràcia”, es va presentar 

el 18 d’octubre al Harlem Jazz Club de Barcelona amb una conversa a càrrec d’Elisenda Paluzie, 

professora d’Economia de la UB, i Joan Manuel Tresserras, president de la Fundació Josep Irla. 

La revista descriu les tensions que es generen en les societats democràtiques, sobretot en els àmbits 

polític, econòmic i comunicatiu, així com les conseqüències del món global en la democràcia. A 

banda del diagnòstic, també s’esmenta com fer front als efectes que pot generar la globalització. 

Joan Manuel Tresserras va dir que, com explica Manuel Castells en la conversa central, davant la 

globalització hi ha diferents identitats, algunes de les quals volen fer resistència a la globalització, 

però també es constitueixen les “identitats projecte”. 

Va explicar també que en la conversa entre Castells i Junqueras es va parlar de quin és el 

protagonisme dels estats en la globalització. Va dir que amb l’edició del nou número de la revista 

Eines s’han volgut posar idees en circulació per donar densitat i qualitat al debat polític, perquè no 

quedi atrapat en la conjuntura. 

Elisenda Paluzie va parlar del trilema de Rodrik, que fa una anàlisi de l’economia, la política i la 

globalització i que, segons Paluzie, ens pot guiar en molts dels fenòmens actuals com ara el Brexit, la 

política de Donald Trump o el creixement d’esquerres alternatives, sobretot al sud d’Europa.  

Es pot descarregar la revista a l’enllaç: 

http://irla.cat/publicacions/29-globalitzacio-crisi-democracia/ 

 

Eines 30 

A finals d’any es va editar el número 30 de la revista Eines, si bé la presentació pública va ser a 

principis de 2018. 

Dedica el dossier central a les múltiples ànimes de la nació en una conversa entre la catedràtica de 

Dret Constitucional Mercè Barceló i l’advocada i diputada d’ERC al Congrés Ester Capella.  

En aquest número han col·laborat, entre altres, Sergi Cristóbal, Joan Lluís Pérez, Betsabé Garcia, 

Enric Pujol o Marta Torres. 

Podeu consultar el número a l’enllaç: 

http://irla.cat/publicacions/30-nacio-segle-xxi-replegament-evolucio/  

 

 

http://irla.cat/publicacions/28-regne-despanya-projecte-oligarquic/
http://irla.cat/publicacions/29-globalitzacio-crisi-democracia/
http://irla.cat/publicacions/30-nacio-segle-xxi-replegament-evolucio/
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Col·lecció Papers 

Papers és una col·lecció amb la qual la Fundació Josep Irla recull informes sobre l’actualitat política 

i socioeconòmica europea. 

Presentació de l’informe “L’extrema dreta, un fenomen europeu” 

El 13 de gener es va presentar, a l’auditori del CIEMEN a Barcelona, l’informe “L’extrema dreta, un 

fenomen europeu”, número 2 de la col·lecció Papers. 

A l’acte hi van intervenir Helena Castellà, politòloga i autora de l’informe; Josep-Maria Terricabras, 

eurodiputat del grup Verds/ALE; Jordi Borràs, fotoperiodista; i David Minoves, president del 

CIEMEN. L’acte va ser presentat i moderat per Lluís Pérez, director acadèmic de la Fundació Josep 

Irla. 

Terricabras va mostrar la seva preocupació per l’elevat nombre de votants dels partits d’extrema 

dreta. Considera que es tracta de persones que estan insatisfetes amb les polítiques actuals. 

L’eurodiputat considera que cal fer accions a nivell social i polític per recuperar la justícia d’Europa 

i la llibertat dels ciutadans. 

Helena Castellà va sintetitzar l’estudi. Va mencionar els trets d’aquests moviments, com són el 

nativisme, el nacional-pluralisme, l’autoritarisme, la mixofòbia i el rebuig a l’Islam. Va explicar que 

l’ideari dels partits d’extrema dreta persegueix el mite de l’homogeneïtat nacional i que el perfil dels 

votants solen ser exvotants de l’esquerra, homes i amb pocs estudis, i que s’ha produït una 

obrerització del seu electorat. La politòloga va fer referència a l’augment de diputats d’extrema dreta 

al Parlament Europeu, que ha passat de 53 la passada legislatura als 90 actuals, d’un total de 751 

escons. 

El fotoperiodista i especialista en moviments d’extrema dreta a Catalunya, Jordi Borràs, va recordar 

el passat poc democràtic del Partit Popular, tenint en compte que Alianza Popular va ser fundada per 

6 exministres franquistes i molts alts càrrecs de l’antic règim. 

David Minoves va cloure l’acte exposant que la defensa de l’Europa dels pobles no pot ser utilitzada 

per part de moviments xenòfobs i de nacionalisme excloent. 

Podeu consultar l’informe a: 

http://irla.cat/publicacions/09-lextrema-dreta-fenomen-europeu/ 

 

Presentació de l’informe “Fiscalitat europea i mercat únic” 

El 20 de febrer el Col·legi de Periodistes va acollir la presentació de l’informe “Fiscalitat europea i 

mercat únic”, número 3 de la col·lecció Papers. L’acte va comptar amb les intervencions de Jordi 

Solé, eurodiputat del grup Verds/ALE; Sergio Martínez, autor de l’informe; i Lluís Pérez, director 

acadèmic de la Fundació Josep Irla. 

Lluís Pérez va presentar l’acte i va exposar que els impostos “són la quota que es paga per viure en 

una comunitat civilitzada”. 

L’eurodiputat, Jordi Solé, va explicar que aquest estudi posa sobre la taula una de les qüestions 

cabdals en la construcció d’una Europa política i federal. El fet de tenir 28 sistemes fiscals diferents 

no permet un funcionament òptim. “Els estats posen molta resistència a avançar cap a 

l’harmonització en matèria fiscal”, va dir, tot i que el debat és cada vegada més present sobretot per 

la crisi a l’Eurozona. 

Segons Solé, “és necessari avançar cap a una harmonització fiscal europea i una unió fiscal, però 

alhora deixar cert marge als estats per compensar desequilibris interns sobretot  en moments de crisi 

econòmica”. 

http://irla.cat/publicacions/09-lextrema-dreta-fenomen-europeu/
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Sergio Martínez, autor de l’informe, va explicar que l’objectiu del document és donar una visió dels 

diferents sistemes fiscals de la UE i presentar les opcions per a la seva futura harmonització. Va dir 

que “Hi ha una gran divergència entre la recaptació impositiva dels diferents estats i en l’estructura 

de la seva pressió fiscal”. Martínez també va estar crític amb els sistemes fiscals que “sembla que 

estiguin dissenyats per les grans empreses, quan el 99% del teixit empresarial són pimes”. L’autor va 

explicar que cal lluitar contra el frau fiscal transfronterer i donar més llibertats als estats membres 

per a fixar els tipus reduïts. Sergio Martínez considera que és important que els sistemes fiscals 

siguin simples i previsibles per afavorir l’estabilitat econòmica. 

Es pot consultar l’informe a: 

http://irla.cat/publicacions/03-fiscalitat-europea-mercat-unic/ 

 

Presentació de l’informe “La situació de les dones refugiades a Europa, l’Estat espanyol i Catalunya” 

El 25 de maig es va presentar a l’auditori del Pati Manning l’informe “La situació de les dones 

refugiades a Europa, l’Estat espanyol i Catalunya”, número 4 de la col·lecció Papers. Hi van 

intervenir Josep-Maria Terricabras, eurodiputat del grup Verds/ALE; Helena Castellà, autora de 

l’informe i assessora de l’eurodiputat; Amina Hussein, activista kurda; i Xavier Bertral, 

fotoperiodista i cap de fotografia del diari Ara. L’acte va ser presentat i moderat per Lluís Pérez, 

director acadèmic de la Fundació Josep Irla. 

El treball fa una diagnosi de quines són les situacions de vulnerabilitat de les dones refugiades i 

proposa tot un seguit de bones pràctiques per millorar la seva situació. 

Lluís Pérez va explicar que l’informe que es presentava “és un esforç d’interseccionalitat i de 

perspectiva de gènere”. 

Josep-Maria Terricabras considera que la Comissió Europea hauria de sancionar els estats que no 

compleixin les quotes pel que fa a l’acolliment de persones refugiades. 

L’autora de l’informe, Helena Castellà, va explicar que la malanomenada crisi dels refugiats és un 

dels problemes més importants a què ha de fer front Europa. Castellà prefereix parlar d’una crisi en 

la gestió d’asil, i va dir que les dones són el col·lectiu més ampli de persones refugiades, 

especialment vulnerable. 

L’estudi deixa clar que les dones refugiades no només pateixen vulneracions dels seus drets durant el 

viatge, sinó en totes les etapes del seu trajecte vital. Moltes dones no denuncien per no reviure 

l’experiència, la por de ser estigmatitzades o la por de represàlies. “Aquests esculls invisibilitzen les 

discriminacions”. Va dir que és important aplicar la perspectiva de gènere en les polítiques 

d’integració de les persones migrades o refugiades. 

Castellà va identificar els elements bàsics per eliminar les discriminacions que pateixen les dones 

refugiades: visibilitzar les discriminacions petites i quantificables, modificar la legislació vigent i 

tenir voluntat d’aplicar la normativa, i formar en perspectiva de gènere a tots els agents implicats. 

Amina Hussein va explicar que els kurds a Síria abans de la guerra no tenien passaport i eren 

il·legals. Hussein va explicar el seu testimoni i va dir que va decidir sortir del país perquè volia 

estudiar. Va declarar: “Quan vaig arribar a Catalunya no podia fer res perquè no tenia 

documentació”. I va afegir: “Em vaig quedar cinc anys sense papers i em va arribar el primer 

passaport de la meva vida amb 27 anys”. Per acabar, va denunciar: “A Catalunya no vaig rebre cap 

ajuda durant els cinc anys que vaig estar sense papers”. 

Xavier Bertral va explicar que els malanomenats camps de Grècia són naus industrials amb tendes de 

campanya i hi ha dones embarassades que no s’han fet cap ecografia i tampoc reben cap seguiment a 

http://irla.cat/publicacions/03-fiscalitat-europea-mercat-unic/
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no ser que hi hagi una ONG. “No és una crisi de refugiats, és un desastre humanitari, però 

evidentment per les dones és pitjor”. 

 

Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza 2017 

Per promoure els estudis en l’àmbit de les ciències socials sobre les dones, la Fundació Josep Irla 

convoca la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza, la qual pren el nom de qui va ser la primera 

alcaldessa escollida democràticament de la història dels Països Catalans. Aquesta beca té per 

objectiu finançar una recerca inèdita en el camp de les ciències socials de les dones. La beca està 

dotada en 3.000 euros i la publicació, si s’escau, del treball guardonat. 

El jurat de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza 2017, format per Mireia Mata, directora 

general d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya; Neus Torbisco, professora de Filosofia del Dret de 

la UPF; i Tània Verge, professora de Ciències Polítiques de la UPF, van decidir per unanimitat 

atorgar la beca al projecte “Assetjament sexual en dones migrades treballadores de la llar, la cura i la 

neteja” de Sílvia Bofill. 

El treball vol contribuir a visibilitzar l’assetjament sexual com una forma de violència masclista en el 

sector laboral del treball de la llar, les cures i la neteja, donada la manca de treballs sobre aquesta 

temàtica. 

En segon lloc, pretén incidir en la sensibilització, prevenció i actuació davant l’assetjament sexual en 

aquest sector laboral, especialment caracteritzat per l’opacitat, l’abús i la indefensió de les 

treballadores. 

 

Beca Postdoctoral Irla d’Anàlisi i Pensament Social 

La Fundació Josep Irla va convocar per primera vegada la Beca Postdoctoral Irla d’Anàlisi i 

Pensament Social per tal d’estimular l’estudi de la realitat política, econòmica, social i cultural dels 

Països Catalans i de la UE. Dotada amb 35.000 euros, pretén tenir una periodicitat anual. 

La beca per al curs 2017-2018 es va atorgar a la Dra. Isabel Vilaseca. El projecte, que desenvoluparà 

a la Universitat Rovira i Virgili, porta per títol “Consultes populars sobre decisions públiques amb 

efectes multiespaials i transgeneracionals: qüestions sobre legitimitat i la delimitació del demos”. 

El projecte s’emmarca en el grup de recerca “Territori, ciutadania i sostenibilitat”, dirigit pel Dr. 

Antoni Pigrau Solé, catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la URV. 

Vilaseca proposa abordar, des d’una perspectiva jurídico-filosòfica, un seguit de qüestions 

problemàtiques referents a la legitimitat de la ciutadania per participar mitjançant consultes populars 

dirigides a sotmetre a votació un determinat tipus de decisió pública, arran de casos polèmics com el 

Barcelona World. 

El projecte analitzarà deu casos de propostes o convocatòries de consultes populars articulades en 

forma de votació. 

Isabel Vilaseca s’ha doctorat recentment en Dret Ambiental a la URV amb una tesi titulada 

“Democracia ambiental: una alternativa a la crisis civilizatoria del capitalismo tardío”. 

 

Acte “El futur de la TV i l’audiovisual” 

El 7 de febrer, al Mirador del CCCB, la Fundació Josep Irla conjuntament amb la plataforma 

Catalunya Sí va organitzar l’acte “El futur de la TV i l’audiovisual”. Emili Prado, catedràtic de 

Comunicació Audiovisual de la UAB; Martí Petit, expert en regulació audiovisual; i Jaume Ferrús, 

vicepresident executiu d’Eurecat i director del Llibre Blanc de l’Audiovisual, van exposar el seu punt 
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de vista sobre el sistema audiovisual català en els pròxims anys. L’acte va ser moderat per Maria 

José Recoder, degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB. 

De televisió a univers televisiu convergent. Emili Prado va destacar que el sistema de comunicació 

està en un procés de “transformació radical” fruit de molts factors que són incontrolables. “Hi ha 

elements que a la superfície tenen un gran impacte, i acabem pensant que és una realitat” va dir. 

Prado prefereix parlar del concepte “univers televisiu convergent” en lloc de la televisió. 

També va parlar dels serveis Over The Top, en què tots som editors i els continguts són accessibles 

des de tot arreu on hi hagi connexió. 

Segons Prado, estem passant d’un model en què tota la producció de continguts era professional a un 

àmbit en què conviu la producció professional, semi-professional i amateur. 

La comunicació amb algoritmes. Martí Petit va destacar l’algoritme com a concepte clau. Es tracta 

d’un programa informàtic que analitza dades i treu un output que origina una proposta per a fer 

previsions. D’aquesta manera es poden organitzar els continguts audiovisuals a les plataformes i les 

xarxes audiovisuals. Petit va explicar que entre la comunicació sense algoritmes o radiodifusió i la 

comunicació amb algoritmes hi ha una guerra, i l’objecte de desig és la franja de l’UHF, més eficient 

per a la transmissió de dades i que dóna una rendibilitat econòmica més gran.  

Martí Petit va fer referència a la comunicació amb algoritmes, en què la xarxa organitza els 

continguts amb un menú i es considera que hi ha una part de responsabilitat de l’usuari. L’expert 

alerta del risc que els operadors siguin els editors, perquè és un àmbit que no està regulat. 

Les conclusions del Llibre Blanc de l’Audiovisual. Jaume Ferrús va explicar que a nivell de 

Catalunya hi ha un problema de solapament dels mercats lingüístics i de debilitament de l’oferta en 

català. Aquest desequilibri fa que un mitjà privat que emeti només per Catalunya no sigui competitiu. 

Això requereix una solució si volem mantenir el model dual públic-privat. 

Actualment, la quota d’audiència de la televisió en català és d’un 18,5%. Ferrús considera que això 

no és normal si tenim en compte que més del 50% d'habitants tenen el català com a primera llengua. 

Com a proposta, va explicar que caldria crear un cercle virtuós en què s’invertís més en els mitjans 

públics, de manera que oferissin més qualitat i que això obligués els privats a oferir també més 

continguts de qualitat. “Per això, calen més recursos” va dir. 

 

Presentació d’un estudi sobre municipalisme 

El 20 d’abril es va presentar al Pati Manning de Barcelona l’estudi “Els municipis del benestar. 

Model nòrdic i nou país”. 

Hi van intervenir Roger Barres, autor de l’estudi; Dionís Guiteras, alcalde de Moià, vicepresident de 

la Diputació de Barcelona i secretari d’Ens Supramunicipals d’Esquerra Republicana; Marc Sanglas, 

diputat al Parlament i secretari de Política Municipal d’Esquerra Republicana; Maite Aymerich, 

alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts; i Lluís Pérez, director acadèmic de la Fundació Josep Irla. 

L’estudi reflexiona sobre el sistema de govern del món local a Catalunya i aporta elements de debat 

al voltant de la seva reformulació prenent com a referència els països nòrdics. El treball exposa els 

elements a tenir en compte per establir un model de govern local sòlid, com ara les competències que 

haurien de tenir els municipis per garantir l’estat del benestar. 

L’autor de l’estudi va fer èmfasi en la rellevància del govern local “per la proximitat al ciutadà i la 

possibilitat del ciutadà d’incidir en les polítiques públiques”. Va comentar que els països nòrdics es 

caracteritzen per haver construït “el municipalisme del benestar”, en què el govern local és el gran 

prestador dels serveis públics, com ara educació o sanitat. 
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Barres va explicar que “La pedra angular dels països nòrdics és que els governs locals són els grans 

recaptadors d’impostos, com ara l’impost sobre la renda”. Segons l’autor, al nord les administracions 

locals són “menys polítiques i més gestores”. 

“Una altre diferència és la mida i la quantitat dels municipis”, va exposar Barres, que va mencionar 

la fusió de municipis que va tenir lloc al model suec i al danès. “Ens plantegem cooperació 

municipal o fusions de segon nivell, que seria un model menys traumàtic per Catalunya” va 

comentar. 

Lluís Pérez va explicar que la Fundació mira els països nòrdics per adaptar les bones pràctiques a la 

nostra realitat. Per la seva part, Dionís Guiteras va explicar que cal debatre sobre municipalisme en 

base als serveis que s’han de prestar i la manera de fer-ho. Marc Sanglas va explicar que tenim uns 

governs locals forts i que hem d’aprofitar aquest rèdit en la construcció de la nova República. Maite 

Aymerich en l’acte de cloenda va dir que el model que apunta l’estudi va en consonància amb els 

valors republicans – llibertat, igualtat i fraternitat. 

 

Presentació del llibre “O secessió o secessió” 

El 15 de maig es va presentar a l’Ateneu Barcelonès el llibre “O secessió o secessió” del lletrat i 

politòleg Josep Costa. El títol està editat conjuntament per la Fundació Josep Irla i l’editorial A 

Contra Vent. 

La presentació va anar a càrrec del mateix autor, acompanyat del conseller de Justícia de la 

Generalitat de Catalunya, Carles Mundó, i de la catedràtica de Dret Internacional Públic i membre 

del Col·lectiu Praga, Anna Badia. 

Costa va dir que el llibre pretén explicar que la justícia o la legitimitat d’un procés d’independència 

no només depèn de la nació o del poble que es vol independitzar. “En el cas català hi ha un debat que 

moltes persones el focalitzen en la història de Catalunya, i jo dic que això depèn de com és l’Estat”, 

va afirmar. 

L’autor va explicar que la secessió es planteja en estats plurinacionals. “Si hi ha pluralitat nacional, 

l’estat hauria de ser respectuós amb les identitats d’aquell país, i si no es legitima el moviment 

d’independència”, va dir. Segons l’autor, al llibre es fa una relació entre el dret a decidir a nivell 

català i el dret a l’autodeterminació a nivell internacional. 

Carles Mundó va dir que no tenen raó els que consideren que si un debat es contradiu amb la legalitat 

deixa de ser legítim. “Per als casos de secessió no hi ha un manual d’instruccions i cada procés 

determina què és legítim i què no”, va afirmar el conseller. Segons Mundó, el que cal és una causa 

justa que el justifiqui. I va destacar la teoria de la causa justa, “a la qual anomenem procés”. “La 

teoria és molt necessària per entendre els processos i ens ajuda a identificar elements o punts en 

comú per poder-los homologar en l’àmbit internacional”, va raonar, 

 

Universitat Catalana d’Estiu 

La Fundació Josep Irla va estar present a la 49a edició de la Universitat Catalana d’Estiu, a Prada de 

Conflent, del 17 al 22 d’agost, on van tenir lloc les VIII Jornades de la Fundació Josep Irla a la UCE 

“A les portes del referèndum”. Aquestes jornades van estar marcades pels atacs terroristes de 

Barcelona i Cambrils, motiu pel qual es van anul·lar els actes previstos pel 18, 19 i 20 d’agost. 

Les jornades es van iniciar el 17 d’agost a l’auditori de la UCE amb la lliçó magistral Víctor Torres 

2017 - 50 anys del Grup de Folk. La presentació va anar a càrrec de Jordi Casassas, president de 

l’equip rector de la UCE, i de Josep Huguet, patró de la Fundació Josep Irla. Seguidament va 

intervenir Ferran Riera, periodista i autor del llibre “El Grup de Folk, crònica d’un esclat”, que va 
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presentar el treball i va exposar la importància d’un grup de música que, tot i durar només 18 mesos, 

va tenir una gran transcendència en el panorama musical català. Tot seguit va intervenir Jaume 

Arnella, cantautor, folklorista i integrant de Grup de Folk, que va aportar la visió més personal del 

que va significar per a ell el pas per aquest grup musical. Finalment, la classe magistral es va cloure 

amb la interpretació per part d’Arnella de diferents cançons populars i convidant el públic a cantar 

amb ell. 

El 21 d’agost va haver-hi la xerrada Aspectes jurídics del dret a decidir amb Ester Capella, diputada 

d’Esquerra Republicana al Congrés. La xerrada va centrar-se en diversos arguments de la 

jurisprudència internacional que justifiquen el dret a decidir i que poden ser esgrimits durant l’actual 

procés polític del Principat. La ponent va recalcar que en dret internacional no hi ha prohibicions de 

caràcter general a les declaracions d’independència. 

Les jornades van acabar el 22 d’agost amb la xerrada Independència i fraternitat, a càrrec de Joan 

Tardà. El diputat d’Esquerra Republicana al Congrés va vehicular la seva intervenció sobre la 

necessitat de construir la nova república basada en la democràcia participativa, lliure de corrupció i 

no supeditada als poders financers. Finalment va fer una crida als independentistes i als 

autodeterministes perquè és imprescindible que convergeixin en la crida a la participació al 

referèndum de l’1 d’octubre.  

 

Presentació del Premi d’Assaig Irla 

L’11 de setembre, en el marc de la Setmana del Llibre en Català, es va presentar el treball 

“Comunicació, xarxes i algoritmes” de Martí Petit, guanyador del Premi d’Assaig Irla 2017. 

Petit, que va estar acompanyat del president de la Fundació Josep Irla, Joan Manuel Tresserras, va 

explicar de què parla el seu llibre: “El llibre és un full de ruta de com el país ha d’afrontar el repte de 

la cultura i la comunicació digital”. Joan Manuel Tresserras va destacar que cal un estat per a poder 

fer política audiovisual i de telecomunicacions pròpia, tal com recull el treball de Martí Petit.  

 

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 2017 es va celebrar el dijous 11 de maig a l’Ateneu Barcelonès 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. 

Joan Manuel Tresserras, president de la Fundació Josep Irla, va inaugurar la Nit Irla 2017. La 

cloenda va anar a càrrec de la secretària general d’Esquerra Republicana, Marta Rovira. 

 

Memorial Francesc Macià 

El Memorial Francesc Macià 2017, en la seva categoria individual, va ser atorgat a Peter Bush “per 

haver traduït a l’anglès autors destacats de la literatura catalana com Mercè Rodoreda, Josep Pla i 

Quim Monzó, i obres com Incerta glòria”. 
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I en la seva categoria col·lectiva, va ser atorgat a l’associació Drets “per la seva lluita pel respecte als 

drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania, els governants i les institucions 

catalanes”. El premi el va recollir Sergi Blàzquez, president de Drets. 

 

Memorial Lluís Companys 

El Memorial Lluís Companys 2017 va ser atorgat, en la seva categoria individual, a Adriana Kaplan 

“per la seva lluita contra la mutilació genital femenina”. Nora Salas, de la Fundació Wassu-UAB, va 

recollir el premi en nom de Kaplan que es trobava a Gàmbia treballant per evitar la mutilació genital 

femenina que encara pateixen moltes nenes. 

I en la categoria col·lectiva, va ser atorgat a la Fundació Surt “pel seu compromís amb els valors de 

l’equitat de gènere, la inclusió, la solidaritat i la transformació social”. Va recollir el premi Fina 

Rubio. 

 

Premi d’Assaig Irla 

El Premi d’Assaig Irla 2017 va ser atorgat a Martí Petit pel seu treball “Desconnexió connectada. 

Societat digital, Catalunya i Europa”. 

Es tracta d’un treball innovador que posa sobre la taula els reptes a què l’escenari digital obliga a fer 

front a Catalunya en l’àmbit de comunicació en un moment fundacional com l’actual. 

Petit va explicar que en les polítiques de comunicació cada vegada hi tenen més pes les 

telecomunicacions i va manifestar que amb l’assaig ha volgut “fer un full de ruta sobre les 

comunicacions” per a construir la República. 

 

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 l’abril a Katowice (Silèsia). 

 

Coppieters Award 

El 26 de setembre va tenir lloc l’acte d’entrega del Coppieters Award 2017 a Brussel·les. Enguany, 

el guardó atorgat pel Centre Maurits Coppieters es va lliurar a Carme Forcadell, presidenta del 

Parlament de Catalunya, “per la seva defensa de la llengua i la cultura catalanes, i el dret a 

l’autodeterminació. I també pel seu compromís per la democràcia, la diversitat cultural i la pau”. 

L’acte va comptar amb les intervencions de Jill Evans, eurodiputada del partit gal·lès Plaid Cymru; 

Jan Peumans, president del Parlament de Flandes; Xabier Macias, president del Centre Maurits 

Coppieters; i la mateixa Carme Forcadell. Va moderar l’acte Helena Pongerberg d’EU Observer. 

Jill Evans va destacar que el tema de l’autodeterminació ha estat realment a l’agenda política, “potser 

no a l’agenda oficial, però sí en el pensament de moltes persones d’arreu d’Europa. Per a nosaltres 
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sembla normal i natural que un poble tingui el dret de decidir el seu propi futur”. També va destacar 

el paper de Carme Forcadell com a inspiradora per a les dones de Gal·les i d’Europa. 

Jan Peumans va dir que l’entusiasme de Carme Forcadell l’ha permès liderar de manera democràtica 

el poble català cap a l’autodeterminació. 

Xabier Macias va manifestar que una votació democràtica mai pot ser un delicte. 

Carme Forcadell en el seu discurs va destacar que davant de cada amenaça, hi ha ciutadans que 

responen amb un somriure i el desig de votar. Forcadell va explicar que “el que és extraordinari és la 

mobilització persistent de la societat catalana per reclamar el seu dret a decidir democràticament el 

seu futur polític”. Per acabar, va fer una crida a una Europa que defensi la pau, la democràcia, les 

llibertats, el respecte i la tolerància, i que treballi per trobar “respostes polítiques als problemes 

polítics”. 

 

ImagiNation. recull de cartells polítics dels pobles d’Europa 

El  llibre “ImagiNation. 100 years of visual political communication on self-determination” ha estat 

coeditat per l’Aliança Lliure Europea (ALE) i el Centre Maurits Coppieters, del qual forma part la 

Fundació Josep Irla, que hi ha col·laborat seleccionant una trentena de cartells d’Esquerra 

Republicana i les JERC. 

El llibre recull més de 300 cartells polítics de partits i moviments independentistes i autonomistes 

d’Europa, que permeten fer un viatge visual a la propaganda política al llarg del darrer segle, des de 

la defensa del dret a l’autodeterminació i al medi ambient fins la lluita per la justícia social i la 

solidaritat. 

El projecte és la continuació de l’exposició homònima que es va poder visitar a l’estiu al Parlament 

Europeu, comissionada per Josep-Maria Terricabras, eurodiputat per Esquerra Republicana i 

president del grup parlamentari de l’ALE. 

 

Jornada “Diversitat, ciutadania i projecte europeu” 

El 24 de novembre es va celebrar al CIDOB la jornada “Diversitat, ciutadania i projecte europeu”, 

organitzada per la Fundació Josep Irla i el Centre Maurits Coppieters. 

Antonia Luciani, vicepresidenta del Centre Maurits Coppieters i Joan Manuel Tresserras, president 

de la Fundació Josep Irla, van donar la benvinguda als assistents i van presentar l’acte. 

Peter A. Kraus, professor de Ciència Política de la Universitat d’Augsburg, va impartir la 

conferència “Què ens defineix com a europeus?”. Kraus va dir: “La gent que s’identifica només com 

a europea és molt poca”. Per l’acadèmic, les societats s’han tornat més diverses perquè han 

incorporat noves capes d’identitat, i les pròpies capes han esdevingut multidimensionals i fluïdes. 

Això és la diversitat complexa, va explicar. 

A la jornada es va presentar l’estudi “Immigració i independència. Els casos de Quebec, Escòcia i 

Catalunya” de Núria Franco-Guillén, investigadora postdoctoral del Centre for Governance and 

Public Policy de la Universitat de Griffith. 

L’estudi presenta quin és el rol de la immigració en els debats sobre la sobirania en el si de les 

nacions sense estat analitzant els casos de Quebec, Escòcia i Catalunya. Presenta com es relacionen 

els conceptes d’immigració i nacionalisme sense estat i ofereix una perspectiva de la immigració 

respecte a la nació sense estat per a cadascun dels tres territoris estudiats. 

L’estudi conclou que no es pot afirmar que el nacionalisme sense estat ni l’independentisme 

s’expressi en termes excloents. “L’actitud vers la immigració del sobiranisme de països com Quebec, 
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Escòcia o Catalunya desmenteix que els nacionalismes sense estat siguin inevitablement etnicistes”, 

va explicar Franco-Guillén.   

Oriol Amorós, secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, i 

Catherine Xhardez, investigadora al Centre de Recherches Internationales de Paris, van conversar en 

una taula rodona amb Peter A. Kraus i Núria Franco-Guillén. En el debat, moderat per Laia 

Soldevila, Xhardez va diferenciar immigració i integració. “Els nivells de regulació de la integració 

no coincideixen amb els de la immigració. La UE no té competències en integració, però procura 

influir en les polítiques”, va dir. 

Kraus va destacar que no hi ha un model d’immigració per Europa perquè existeixen moltes 

diferències entre estats. Franco-Guillén va explicar: “Les nacions sense estat poden agafar el poder 

de contrapès a les polítiques restrictives per part dels estats”. 

Oriol Amorós va posar sobre la taula que la part més vulnerable de la immigració té a veure amb 

conflictes armats. I va dir que “Europa té un rol principal en el comerç d’armes”. 

L’acte el van cloure Oriol Amorós i Joan Manuel Tresserras.  

 

Debat “Els futurs d’Europa. Reptes i oportunitats de l’europeisme” 

El 26 de juny es va celebrar al CIDOB el debat “Els futurs d’Europa. Reptes i oportunitats de 

l’europeisme”, organitzat pel grup parlamentari europeu Verds/ALE i la Fundació Josep Irla. 

L’acte va comptar amb les intervencions de Maria Badia, secretària d’Afers Exteriors i de la UE; 

Carme Colomina, investigadora associada al CIDOB; i Jordi Solé, eurodiputat per Esquerra 

Republicana. L’acte va ser moderat per Laura Pinyol, periodista. 

En un context postBrexit, de crisi econòmica, d’auge de partits antieuropeus i de qüestionament del 

model d’integració, la Comissió ha plantejat cinc possibles escenaris de futur per la UE. Els ponents 

van exposar i van debatre quin camí creuen que hauria de seguir Europa. 

El problema del nexe amb els ciutadans. Maria Badia va destacar que estem en un moment dels més 

difícils. “O bé es troba la manera d’estar junts o correm el risc que la UE desaparegui”, va explicar. 

Badia considera que “Un dels problemes més grans de la UE és el nexe amb els ciutadans”. “La nova 

UE ha de ser molt més flexible, cal més transparència i més democràcia, que és el que els ciutadans 

demanen”, va explicar. 

Una Europa més eficient i democràtica. Segons Carme Colomina, no es pot repensar políticament la 

UE sense fer reformes econòmiques i socials. “No només cal decidir si volem avançar tots junts, sinó 

sobretot com fer que la UE sigui més eficient i democràtica per a recuperar la confiança de la 

ciutadania”, va afegir. 

Colomina va explicar que hi ha estats que estan violant la carta de drets fonamentals de la UE i ningú 

està fent res, ja que hi ha connivència absoluta. “Sense donar resposta a aquestes qüestions urgents, 

parlar de futur és ser poc realista”. Per la investigadora cal tenir en compte què vol la ciutadania. 

Colomina va afegir: “Crec que estem entre l’Europa a dues velocitats, i el fer menys per ser més 

eficients”. 

Més sobirania, però amb prioritats diferents. Jordi Solé va dir: “La integració europea és la idea 

política portada a la pràctica amb més èxit del segle XX. Per l’eurodiputat, cal seguir lluitant ja que 

la UE és un projecte més necessari que mai per fer front als reptes globals. “La principal raó de ser 

de la UE és aconseguir modular la globalització, posar-hi normes, donar-hi un rostre social i humà, i 

un compromís mediambiental”, va sentenciar. Solé considera que la UE ha de ser capaç d’anticipar-

se als reptes i problemes.  
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En relació als cinc escenaris proposats per la Comissió Europea, l’eurodiputat va manifestar que 

afegiria un sisè escenari, que consistiria en fer més i més junts, però canviant les prioritats. “Cal 

cedir més sobirania però invertint les prioritats, i que la UE reguli l’ampliació interna”, va concloure. 

 

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. 

Costa Rica 

Del 23 al 28 de gener la Fundació va viatjar a Costa Rica per tal d’analitzar el sistema de política de 

la pau que han implementat. Es va aprofitar el viatge per celebrar reunions amb múltiples 

associacions de la societat civil. 

 

Xile 

Del 21 al 29 de gener la Fundació va viatjar a Santiago de Xile a la recerca d’informació sobre la 

història d’exiliats republicans catalans durant i després de la Guerra Civil. A més es va aprofitar per 

mantenir reunions amb múltiples entitats de la societat civil xilena. 

 

XXIII Foro de São Paulo 

La Fundació Josep Irla va participar al XXIII Foro de São Paulo que enguany es celebrava a 

Managua, Nicaragua, del 15 al 21 de juliol. 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. 

 

7. Cultura 

Pre-estrena de la pel·lícula “Incerta glòria” 

El 14 de març la Fundació Josep Irla va organitzar, als Cinemes Aribau, la pre-estrena de la 

pel·lícula “Incerta glòria”, dirigida per Agustí Villaronga i protagonitzada per Marcel Borràs, Núria 

Prims, Oriol Pla i Bruna Cusí, entre d’altres. 

Més d’un centenar d’amics i col·laboradors de la Fundació es van aplegar en una sala plena de gom a 

gom on, abans del passi, Joan Manuel Tresserras, president de la Fundació Josep Irla, i Isona 

Passola, productora del film, van oferir una breu introducció. El film, ambientat al Front d’Aragó el 

1937, és una adaptació de la novel·la de Joan Sales amb títol homònim, publicada per primer cop el 

1956 de la qual se n’han anat fent edicions ampliades. 

 

Cicle de conferències “Rastres de Futur” 

Es tracta d’un cicle de conferències organitzades per la Fundació Josep Irla i la Revista Mirall per tal 

de reflexionar cap a on ha d’anar la cultura catalana. 

El periodisme, la literatura, la crítica d’art, la música, el teatre i les narratives transmèdia són els 

pilars que aquest cicle va abastar. 

Els vídeos de Rastres de Futur es poden trobar a: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCw0X57wSIYPIA74nu6olvurLhC2gfpyZ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCw0X57wSIYPIA74nu6olvurLhC2gfpyZ
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Conferència “Noves mirades, noves crítiques” 

El 9 de maig a La Seca Espai Brossa va tenir lloc la primera de les conferències del cicle Rastres de 

Futur. Teresa Ferré, crítica de teatre i professora de la UAB; David G. Torres, comissari i crític d’art; 

i Irina Mutt, crítica d’art, van reflexionar sobre el present i el futur de la crítica d’art amb la 

moderació de Joan Vila, editor de la Revista Mirall. 

Vila va parlar del crític com un administrador d’un gran catàleg d’art, i es va plantejar el dilema de si 

la crítica pot estar al servei del mercat. També es va posar sobre la taula la possible marginalitat de la 

crítica. 

Teresa Ferré va explicar que, pel que fa a arts escèniques, estem assistint a una complaença del teatre 

català i molt sovint la crítica només fa publicitat. David G. Torres va parlar de la necessitat de formar 

individus crítics. Irina Mutt considera que la crítica es pot fer des de punts de vista molt diversos, i 

va dir que no creu en l’autoritat del crític. 

Torres va exposar la seva creença de què la crítica ha estat massa mainstream i no s’ha parlat des 

d’un pensament crític. “Falta maduresa democràtica per parlar de crítica institucional” va dir. L’acte 

es va cloure amb un desig per al futur: una cultura sense precarietat. 

 

Conferència “Les dues cares de l’art” 

El 30 de maig va tenir lloc a La Seca Espai Brossa la segona conferència del cicle Rastres de Futur. 

Els artistes Iván Franco Fraga, Guim Tió, Estela Ortiz i Jo Milne van reflexionar sobre el futur de 

l’art plàstic a Catalunya. La conferència va estar moderada per Joan Vila. 

A l’acte es va parlar sobre la universalització de l’art, de com les noves tecnologies i les xarxes 

socials, com ara Instagram, han universalitzat el fet artístic. Es va posar sobre la taula la relació de 

l’art amb el mercat i es va reflexionar també sobre el capitalisme en relació a l’art. 

Finalment, les aportacions del públic assistent van posar sobre la taula si bona part de l’art que es fa 

avui amb les noves tecnologies és destructible i sense voluntat de permanència. 

 

Conferència “Nous formats del periodisme” 

El 6 de juny es va dur a terme a La Seca Espai Brossa la tercera conferència del cicle Rastres de 

Futur. Hi van participar Jofre Llombart, sotsdirector d’El Món a RAC1; Arturo Puente, periodista 

d’eldiario.es; Karma Peiró, directora de Nació Digital; i Biel Figueras, fundador de la revista 

L’Endavant. La conferència va ser moderada per Joan Solé, editor de la Revista Mirall. 

Els ponents van reflexionar sobre com les noves tecnologies han implicat un canvi radical en les 

maneres de fer periodisme i com la digitalització ha modificat el sector. Es va parlar sobre: el 

clickbait, el nou paradigma de la informació, de la imparcialitat del periodisme i sobre el paper de 

l’audiència. 

 

Conferència “Els llibres del segle XXI” 

La quarta conferència del cicle Rastres de Futur va tenir lloc el 12 de juny a La Seca Espai Brossa. 

Hi van participar Ramon Mas, de l’editorial Males Herbes; Isabel Sucunza, de la llibreria La Calders; 

Bel Olid, presidenta de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana; i Jordi Nopca, coordinador de 

l’Ara Llegim. L’acte el va moderar la periodista cultural Núria Juanico. 
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Els ponents van exposar els seus punts de vista sobre el futur del sector editorial i dels escriptors. 

L’acte va portar a debat els camins de la literatura i les editorials catalanes en el nou segle, en què 

grans empreses han arraconat les petites llibreries, alhora que llibreries històriques han tancat les 

seves portes a Barcelona. 

Pel que fa a les dades de lectura, Núria Juanico va posar sobre la taula que un 67% dels catalans 

llegeixen un llibre a l’any i que, en canvi, un 33% no en llegeix cap. Bel Olid va explicar que només 

un 26% llegeix en català. 

Isabel Sucunza va explicar que hi ha una part del màrqueting i de promoció de la lectura en què 

sempre s’ha de pagar un peatge, que és “la promoció que li fas al conseller de torn”. 

Es va parlar del canvi de paradigma. Ramon Mas va exposar “L’editor tradicional existia fins que el 

llibre era a les llibreries, ara es fa promoció del llibre i ens hem d’inventar maneres noves que ens 

permeten publicar el que volem”. Mas va parlar d’un canvi de paradigma en el món editorial. 

Un altre dels temes tractats va ser el foment de la lectura. Jordi Nopca va plantejar que els editors ja 

no poden viure de les subvencions, i que quan es dissenya una política pública relacionada amb el 

món literari, no es pensa en els autors. Segons Bel Olid, “les campanyes de foment de la lectura no 

haurien d’enfocar-se a vendre llibres que es venen sols”. 

El paper de la crítica. Nopca va comentar que el mercat arriba a les cases, però que determinats 

llibres els has de buscar i has de tenir un petit entrenament. Bel Olid va exposar que es fan crítiques 

literàries només del que agrada. 

Ramon Mas considera que hi havia un punt d’institucionalització de la literatura catalana, però que 

aquesta tendència està canviant gràcies a una nova generació d’editorials i d’escriptors. “Ara hi ha 

possibilitats de publicar coses en català que abans no es podia”. 

 

Conferència “Els nous tons de la música” 

La cinquena conferència del cicle Rastres de Futur va tenir lloc el 3 de juliol a La Seca Espai Brossa. 

Va comptar amb les intervencions d’Eli Meoz, membre del grup Yumi Yumi Hip Hop; Guille 

Milkyway, productor, DJ i creador del projecte La Casa Azul; Aleix Puig, membre del Quartet 

Brossa; Dani Alegret, membre del grup Els Amics de les Arts; i Jaume Vintró, cap de l’oficina 

d’operacions de BMAT-Music Innovators. L’acte va ser moderat per Eulàlia Solé. 

La conversa va plantejar quin és el futur de la música catalana, en un moment en què les diferents 

tendències i la digitalització ha provocat un canvi profund en el sector. 

La moderadora va obrir el debat plantejant quins són els nous tons de la música. Eli Meoz considera 

que “si hi ha alguns tons de la música aquests són diversos i múltiples”. Per Dani Alegret, el futur va 

cap al multiestilisme, en el sentit que cada cop més hi ha conversions, agermanaments i 

combinacions que generen noves músiques. Aleix Puig va dir “per nosaltres el gran trencament ha 

estat tenir la llibertat de provar, més enllà de ser músics clàssics”. Guille Milkyway considera que 

s’ha trencat la barrera entre el mainstream i l’underground. Segons ell, “és un bon moment perquè la 

gent no té tants prejudicis”. 

També es va plantejar com internet i la tecnologia han canviat el panorama musical, i si es pot viure 

de la música. Jaume Vintró  va comentar que la indústria està augmentant i la bossa de diners que 

genera la música on-line està creixent. “La gent consumeix música legalment, hi ha un retorn 

econòmic pel músic”, va dir. I va afegir que la venda de discos segueix de baixada i que els concerts 

han crescut. 
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Conferència “Una nova narrativa, el món transmèdia” 

La sisena i última conferència del cicle Rastres de Futur va tenir lloc a La Seca Espai Brossa el 12 de 

juliol. L’acte va comptar amb les intervencions de Sergi Vicente, director de Betevé; Pep Prieto, 

crític de cinema i sèries; i Aina Fernàndez, experta en cultura digital al Tecnocampus. El moderador 

va ser Carles Foguet. 

La conversa va plantejar quines són les tendències pel que fa a les narratives transmèdia. 

Sergi Vicente va descriure el fet transmèdia com un fenomen nou, que il·lustra una realitat nova però 

que creix a mesura que evoluciona en els diferents mitjans. Pep Prieto va expressar com la dialèctica 

entre narratives autònomes fa que aquestes s’expandeixin fins a l’infinit. Aina Fernàndez va dir que 

el transmèdia reflecteix una realitat que ens envolta i que cada vegada passa per més nivells.  

Entre els diferents temes que es van tractar, va destacar l’anàlisi dels videojocs. Per últim, els 

ponents van acabar reflexionant sobre el fenomen youtuber. 

 

8. Casa Irla 

Durant el 2017 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. 

 

Programació 

S’han programat diferents activitats culturals, que detallem a continuació: 

Presentacions de llibres: 

- Dissabte 21 de gener: “Breu història del nacionalisme espanyol”, de Francesc Puigpelat. 

- Dissabte 11 de febrer: “I ens vam menjar el món”, de Xevi Sala. 

- Dissabte 11 de març: “El pacifista que pretenia volar una discoteca”, de Joan Gasull. 

- Dissabte 25 de març: “La cara B. Una altra mirada al procés”, de Jordi Borràs i Antonio 

Baños. 

- Dissabte 23 de setembre: “Rua de captius”, de Francesc Grau i Viader. 

- Dissabte 7 d’octubre: “El noi saltador i la reina dels guardians rossos”, de Pere Parramon. 

 

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 2017 vam poder veure: 

- Del 14 de gener al 26 de febrer: “Interiors”, de Pere Lluís León (Pintura) 
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- Del 4 de març al 30 d’abril: “Essència”, de Susana Sentis (Pintura) 

- De l’1 de juliol al 27 d’agost: Homenatge a Pere Manera (Pintura) 

- Del 2 de setembre al 29 d’octubre: “Klinguer”, de Nabil M’Rabet (Pintura) 

 

Sons de Taverna 

La Casa Irla també ofereix l’espai perquè s’hi realitzin concerts de petit format de grups musicals. 

Sons de Taverna està programat per la Taverna Cas Romagué. 

Al 2017 ens van visitar: 

- Gipsy Nur Project (5 de maig) 

- Hobo Blues Duet (6 de maig) 

- Joan S. Almansa (7 de maig) 

- Andy The Doorbum (7 de maig) 

- Gru Grü (11 de maig) 

- Quicksand Remedy (12 de maig) 

- Back to you & Martí Oliver (13 de maig) 

- Maribel Mixtribus (14 de maig) 

- Drumkopters (18 de maig) 

- Atomic Leopards duet (19 de maig) 

- Indomable (20 de maig) 

- Chris Snelgrove & Marlon Dean Clift (21 de maig) 

- Jam Session de l’Escola Municipal de Música (26 de maig) 

- Vidal Soler & Oriol Mulà (3 de juny) 

- Julie Doiron (10 de juny) 

- Adam Giles Levy trio (11 de juny) 

- The Hound Dogs (17 de juny) 

- Santiso (18 de juny) 

- Recital de poesia (24 de juny) 

- Ran Ran & FF and The Machine (30 de juny) 

- Daniel Lumbreras (7 de Juliol) 

- Sueño de Capricornio (8 de juliol) 

- Guadalupe Mediavilla (13 de juliol) 

- Root 66 (15 de juliol) 

- Per Sognare (20 de juliol) 

- Roger Usart (21 de juliol) 

- Andrew McCubbin feat. Melinda Kay (22 de juliol) 
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- Gentlemen of Few (23 de juliol) 

- Ander Pribiz (11 d’agost) 

- Howlin’ Dogs (18 d’agost) 

- Xavier Calvet (25 d’agost) 

 

9. Convenis de col·laboració 

 
Pel que fa a la identificació dels convenis de col•laboració subscrits o vigents l’any 2017  amb altres 

entitats hi trobem: 

 

Conveni amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols  

Parts: Fundació Josep Irla i 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. 

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. 

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. 

Període de Vigència: Signat el 20 de setembre de 2008 i modificat el 17 de maig de 2016, amb una 

durada de 10 anys, prorrogables 10 anys més. 

 

Contracte de col·laboració amb l’Institut Ramon Muntaner 

Parts: Fundació Josep Irla i 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. 

Obligacions: Patrocini de 3.000,00€ 

Drets: Inclusió de logotip o baner de la Fundació al web, butlletí, contraportada de publicacions, 

panells expositius, memòria anual, materials de difusió, caràtula DVD, etc. 

Període de vigència: Signat el 19 de gener de 2011 amb durada d’un any,  prorrogant-se 

automàticament any rere any si cap de les dues parts no manifesta el contrari. 

 

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

Parts: Fundació Josep Irla i 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. 

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 

Víctor Torres” sobre el pensament republicà i actuar com a organisme difusor de la UCE. 
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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. 

Període de vigència: Signat el 1 de juliol de 2011 amb durada d’un any, prorrogable anualment si cap 

de les dues parts comunica la seva intenció de no fer-ho. 

 

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

Parts: Fundació Josep Irla i Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya 

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

de la UPEC. 

Obligacions: Patrocini de 1.000,00€ 

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. 

Període de vigència: Signat el 1 de desembre de 2013 amb durada d’un any, prorrogant-se any rere 

any si cap de les dues parts no manifesta el contrari. 

 

Conveni de col·laboració amb el Centre Maurits Coppieters 

Parts: Fundació Josep Irla i Centre Maurits Coppieters 

Objecte: Elaboració i posterior presentació de l’estudi “Immigració i Independència” 

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

Obligacions: Col·laborar amb l’execució del projecte, organitzar la jornada de presentació a 

Barcelona i aportar el 15% de la despesa. 

Període de vigència: Signat el 30 de gener de 2017 amb durada fins a finals d’any. 

 

Conveni de col·laboració amb l’Associació Cultural Ad Hoc 

Parts: Fundació Josep Irla i Associació Cultural Ad Hoc 

Objecte: Impulsar un cicle de debats sobre el futur de la cultura en el marc de la construcció de la 

República Catalana. El títol del cicle serà “Rastres de Futur” 

Obligacions: Aportar la suma de 3.900,00€ per tal de sufragar les despeses del projecte, a més de 

sufragar el lloguer de la sala i altres possibles despeses derivades. 

Drets: L’Associació Cultural ad Hoc organitzarà el cicle de debats estructurat en set de diferent 

temàtica i participants; recollirà el desenvolupament i les conclusions dels debats en suport escrit i, si 

s’escau, audiovisual; treballarà per aconseguir el màxim ressò mediàtic possible; elaborarà una 

memòria final on es resumeixi l’execució efectiva del projecte. 

Període de vigència: Signat el 5 de maig de 2017 amb una durada de tres mesos, fins al 31 de juliol de 

2017 
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Conveni de col·laboració amb la Fundació Independència i Progrés 

Data: 07/07/2017 

Parts: Fundació Josep Irla i Fundació Independència i Progrés 

Objecte: Promoure la commemoració del 25è aniversari de la mort de Joan Fuster, recordar la seva 

personalitat i la seva obra que es considera cabdal per als Països Catalans. 

Obligacions: Aportar 2.000€ en concepte de col·laboració en l’organització dels actes que se 

celebraran a Manresa durant els anys 2017 i 2018. 

Drets: Incorporació en totes les comunicacions i informacions que es facin de les activitats 

desenvolupades en base a aquest conveni i en qualsevol suport que aquestes es presentin, l’anagrama i 

el logo de la Fundació Josep Irla. 

Període de vigència: Signat el 7 de juliol de 2017 amb durada fins al dia 31 de juliol de 2018. 

 

Conveni de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili 

Parts: Fundació Josep Irla i Universitat Rovira i Virgili 

Objecte: Acord marc de col·laboració en àmbits d'interès comú   

Drets i Obligacions: Desenvolupar treballs d’investigació científica en qualsevol dels àmbits 

de les Ciències Humanes i Socials. 

Període de Vigència: Signat el 1 de juny de 2017, amb una durada de quatre anys 

prorrogables per 4 anys més. 

 

Conveni de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili 

Parts: Fundació Josep Irla i Universitat Rovira i Virgili 

Objecte: Execució de la beca postdoctoral dirigida a finançar la investigadora Isabel Vilaseca 

Boixareu per desenvolupar el projecte “Consultes populars sobre decisions polítiques amb efectes 

multiespacials i transgeneracionals: qüestions sobre legitimitat i la delimitació del demos”, en el marc 

del grup de recerca de la URV “Territori, Ciutadania i Sostenibilitat”. 

Obligacions: La Fundació Josep Irla com a entitat que concedeix la beca abonarà la suma total de 

35.000€ a la Universitat 

Drets: La URV es compromet a formalitzar, respecte la persona becada, la contractació laboral; 

complir totes les obligacions laborals respecte la persona becada; facilitar un espai de treball, material 

fungible i equipament informàtic i científic d’ús general de suport a la recerca a la persona becada; fer 

constar, explícitament, el suport de la Fundació Josep Irla incorporant, sempre que sigui possible, el 

seu logotip en el material editat, derivats del projecte de recerca finançat per la beca; fer el seguiment 

de que la persona becada faci l’informe trimestral dirigit a la Comissió avaluadora; fer el seguiment 

perquè abans del 31 d’agost de 2018 la persona becada lliuri una memòria final del projecte. 

Període de vigència: Signat el 18 de juliol de 2017, amb durada fins al 31 d’agost de 2018. 

 

Conveni de col·laboració amb la Fundació Catalunya Europa 

Data: 28/08/2017 

Parts: Fundació Josep Irla i Fundació Catalunya Europa 
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Objecte: Impulsar un conjunt de cinc informes tècnics, denominats provisionalment “Apunts sobre 

economia catalana”. 

Obligacions: Publicar en paper i en format digital una compilació dels cinc informes dins la col·lecció 

“Estudis”. Fer-se càrrec de les despeses logístiques i d’edició del projecte, i contribuir a les despeses 

de recerca i anàlisi amb l’abonament de 10.000€ 

Drets: La Fundació Catalunya Europa durà a terme la cerca i el tractament de dades, l’anàlisi i 

redacció de documents, i la coordinació dels debats amb experts.  

Període de vigència: Signat el 28 d’agost de 2017 per un any, amb possibilitat de ser prorrogat per 

anualitats previ acord escrit de les parts. 

 

Conveni de col·laboració amb Esquerra Republicana de Catalunya (a efectes de l’apartat Cinc de la 

Disposició addicional setena de la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits 

polítics) 

Parts: Fundació Josep Irla i Esquerra Republicana de Catalunya. 

Objecte: Establiment de la col·laboració entre la Fundació Josep Irla i Esquerra Republicana de 

Catalunya per a la realització i execució d’un projecte. 

Obligacions: Realització i execució del projecte “Recerca, preservació i divulgació de la memòria 

històrica de l’esquerra nacional dels Països Catalans”. 

Drets: Finançament per part d’Esquerra Republicana de Catalunya del projecte amb una aportació 

total màxima de 452.604,71€. 

Període de vigència: Signat el 11 de desembre de 2017 per una durada de deu anys, fins el dia 10 de 

desembre de 2027. 

 

9. Accions dutes a terme per promoure condicions d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre 

dones i homes durant l’any. 

S’ha convocat novament la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza, s’ha incorporat la paritat de 

gènere en l’elaboració d’articles per la Revista Eines i s’està treballant per aconseguir-ho també en els 

actes que organitzem. 

 
 

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. 
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2.  No s'han aplicat principis comptables no obligatoris 

 

3. Comparació de la informació 

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.  

 

4. 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. 

 

5. Elements recollits en diverses partides 

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

 

6. Canvis en criteris comptables 

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

anteriors. 

 

7. 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 2017, l’excedent de l’entitat ha estat 

de 25.520,99 euros, fent el següent repartiment:  
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Base de repartiment 2017 2016

Excedent de l'exercici 25.520,99 838.736,22

TOTAL BASE DE REPARTIMENT 25.520,99 838.736,22

Aplicació a Import Import

Fons dotacional o fons social

Fons especials

Romanent 25.520,99 426.085,54

Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries 412.650,68

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors

TOTAL APLICACIÓ 25.520,99 838.736,22

 

La xifra dels excedents pendents d’aplicació (2016) s’ha actualitzat d’acord a la resposta a un 

requeriment del Protectorat de Fundacions tot seguint els criteris determinats per aquest. 

 

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 

quatre anys, per tant un 25% 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.  
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Inversions immobiliàries i arrendaments 

 

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. 

 

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.  



 

34 

 

 

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 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.  
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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 recullen a l'apartat Passiu no corrent una provisió a llarg termini 

per un possible desemborsament a la Societat General d'Autors SGAE per import de 4.992,53 € 

 

 

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.  

 

 

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:  
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Cost 2017 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 4.303,86 41.720,63 46.024,49

Mobiliari 95.526,42 2.001,10 97.527,52

Equips Processos d'Informació 73.390,98 6.973,05 80.364,03

Elements de Transport 0,00 0,00

Altres Immobilitzats Materials 37.033,67 37.033,67

TOTAL 227.836,34 50.694,78 0,00 0,00 278.531,12

 

 

 

 

Cost 2016 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 4.303,86 4.303,86

Mobiliari 91.555,44 3.970,98 95.526,42

Equips Processos d'Informació 63.637,47 9.753,51 73.390,98

Elements de Transport 0,00 0,00

Altres Immobilitzats Materials 39.486,86 2.453,19 37.033,67

TOTAL 216.565,04 13.724,49 2.453,19 0,00 227.836,34
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Amortització 2017 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 2.454,06 3.234,74 5.688,80

Mobiliari 86.223,20 2.984,33 89.207,53

Equips Processos d'Informació 62.004,08 5.239,69 67.243,77

Elements de Transport 0,00 0,00

Altres Immobilitzats Materials 37.033,67 37.033,67

TOTAL 205.296,42 11.458,76 0,00 0,00 216.755,18

 

 

Amortització 2016 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 1.837,56 616,50 2.454,06

Mobiliari 83.299,15 2.924,05 86.223,20

Equips Processos d'Informació 59.344,25 2.659,83 62.004,08

Elements de Transport 0,00 0,00

Altres Immobilitzats Materials 39.486,86 2.453,19 37.033,67

TOTAL 201.549,23 6.200,38 2.453,19 0,00 205.296,42

 
 

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 2017 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Aplicacions Informàtiques 6.776,00 22.170,70 28.946,70

Avançament I. Intangible 6.967,43 3.563,75 10.531,18 0,00

TOTAL 13.743,43 25.734,45 10.531,18 0,00 28.946,70
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Cost 2016 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Aplicacions Informàtiques 6.776,00 6.776,00

Avançamet I.Intangible 6.967,43 6.967,43

TOTAL 6.776,00 6.967,43 0,00 0,00 13.743,43

  

  

 

Amortització 2017 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Aplicacions Informàtiques 3.392,64 3.475,88 6.868,52

TOTAL 3.392,64 3.475,88 0,00 0,00 6.868,52

 

Amortització 2016 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Aplicacions Informàtiques 1.694,00 1.698,64 3.392,64

TOTAL 1.694,00 1.698,64 0,00 0,00 3.392,64

 
 
 

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 2017 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
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Cost 2016 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 2017 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Terrenys i béns naturals 0,00

Construccions 1.820.908,90 164.282,40 1.985.191,30

TOTAL 1.820.908,90 164.282,40 0,00 0,00 1.985.191,30

 

 

Amortització 2016 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Terrenys i béns naturals 0,00

Construccions 1.656.176,40 164.732,50 1.820.908,90

TOTAL 1.656.176,40 164.732,50 0,00 0,00 1.820.908,90

 

 

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 2017 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Arxius 19.880,00 760,00 20.640,00

Biblioteques 3.682,81 3.682,81

TOTAL 23.562,81 760,00 0,00 0,00 24.322,81
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Cost 2016 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Arxius 18.385,00 1.495,00 19.880,00

Biblioteques 3.682,81 3.682,81

TOTAL 22.067,81 1.495,00 0,00 0,00 23.562,81

 
 

8. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 
 
Arrendaments financers 

 

La Fundació no té béns en règim d'arrendament financer. 

 

Arrendaments operatius 

a)     L'import total de les quotes d’arrendaments operatius reconegudes com a ingressos de l’exercici 

2017 és de 252.560 € i a l’exercici 2016 va ser de 242.360 €.      

      

b)    La distribució de l'import segons si l’Arrendament és dels immobles inclosos en l'epígraf “III. 

Inversions immobiliàries" de l’Actiu del Balanç o bé es tracta d’Arrendaments d' explotació de 

negoci  és la següent:   

 

 

       

c)     No hi ha quotes contingents reconegudes com a ingressos de l’exercici.   

   

 

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 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Actius financers a cost 
amortitzat  
 

          597.648,85 847.636,20 597.648,85 847.636,20 

Actius financers mantinguts per 
a negociar               

Actius financers a cost 3.010,00 3.010,00   63.468,54 61.308,54       66.478,54 64.318,54 

Total 3.010,00 3.010,00   63.468,54 61.308,54     597.648,85 847.636,20 664.127,39 911.954,74 

 
El desglossament de la partida B.II de l'actiu del balanç, "Usuaris, patrocinadors i deutors de les 
activitats i altres comptes a cobrar", i el moviment hagut durant l'exercici és : 

Tipus de béns 2017 2016

Inversions immobiliàries 247.560,00 237.360,00

Explotacions de negoci 5.000,00 5.000,00
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Exercici 2017 Saldo inicial Entrades Sortides Saldo final 

Usuaris   0,00 0,00 0,00 0,00 

Patrocinadors   0,00 0,00 0,00 0,00 

Deutors per subvencions   91.308,84 52.388,00 101.308,84 42.388,00 

Altres deutors   25.149,33 317.484,09 321.799,11 20.834,31 

Total   116.458,17 369.872,09 423.107,95 63.222,31 

  

Exercici 2016 Saldo inicial Entrades Sortides Saldo final 

 
Usuaris   0,00 0,00 0,00 0,00 

  Patrocinadors   0,00 0,00 0,00 0,00 

  Deutors per subvencions   164.820,84 11.700,00 85.212,00 91.308,84 

  Altres deutors   16.213,53 290.391,23 281.455,43 25.149,33 

  Total   181.034,37 302.091,23 366.667,43 116.458,17 
 

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% 12.308,05 NO

 
 
 

10. PASSIUS FINANCERS 
 

A la data de tancament, la composició per categories dels passius financers és la següent: 

 

 
Amb data 31 de desembre de 2017, 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 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Passius financers a cost 
amortitzat 

3.459.936,66 3.714.996,97 44.572,53 491.184,71 255.066.75 257.295,69 123.455,49 236.924,21 3.883.031,43 4.700.401,58 

Passius financers mantinguts 
per a negociar           

Total 3.459.936,66 3.714.996,97 44.572,53 491.184,71 255.066.75 257.295,69 123.455,49 236.924,21 3.883.031,43 4.700.401,58 
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Entitat Local Venciment Saldo Inicial Amortització C. Pendent 31/12

B.Sabadell Palamos 22/04/19 15.246,71 6.404,06 8.842,65

B.Sabadell Badalona 24/03/19 21.205,63 9.248,48 11.957,15

B.Sabadell Valencia 22/09/19 72.807,71 26.201,38 46.606,33

B.Sabadell Manresa 08/10/19 19.592,54 6.725,93 12.866,61

La Caixa Guissona 01/03/19 9.433,19 4.106,21 5.326,98

B.Popular Calàbria 11/12/41 1.257.701,59 30.959,65 1.226.741,94

B.Popular Calàbria 21/11/41 1.502.999,91 37.188,41 1.465.811,50

C.Catalunya S.Coloma Farners 31/07/23 30.432,76 4.273,33 26.159,43

B.Sabadell Villarroel 31/05/22 248.612,50 41.944,45 206.668,05

B.Popular Lleida 04/08/22 67.621,68 10.849,15 56.772,53

La Caixa Girona 28/02/18 15.568,12 13.299,70 2.268,42

B.Sabadell Tarragona 28/04/21 62.000,26 13.601,81 48.398,45

B.Sabadell Pool Locals 31/07/24 419.138,07 47.449,00 371.689,07

B.Popular Calabria 21/02/42 229.931,99 5.037,69 224.894,30

TOTAL DEUTE 3.972.292,66 257.289,25 3.715.003,41

 

La distribució del deute amb entitats de crèdit per venciments en els propers cinc anys i següents és 

el que s’indica a continuació:  

C onc epte 2018 2019 2020 2021 2022 2023 i s eg üents

P rés tecs  hipotecaris 255.066,75 239.120,00 215.288,08 213.666,25 183.557,30 2.608.305,03

TOTAL  DE UTE 255.066,75 239.120,00 215.288,08 213.666,25 183.557,30 2.608.305,03

 

 

 

 

 

11. FONS PROPIS 
 

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

CONCEPTE 2017 2016

Fons Dotacional 36.210,98 36.210,98

Romanent 3.516.595,95 3.089.750,41

excedents pendents d'aplicació 502.977,33 90.326,65

Benefici Exercici 25.520,99 838.736,22

TOTAL FONS PROPIS 4.081.305,25 4.055.024,26

 

La xifra dels excedents pendents d’aplicació (2016) s’ha actualitzat d’acord a la resposta a un 

requeriment del Protectorat de Fundacions tot seguint els criteris determinats per aquest. 
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12. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

 
A data de 31 de desembre de 2017, les subvencions concedides a la Fundació són les següents:  

ADMINISTRACIÓ 

ATORGANT 2017

subvencions rebudes i 

finalitat Import (€) %

Diputació de Girona

Beca d'Estudis Històrics President 

Irla 2017 6.000,00 11,45%

Diputació de Barcelona

Beca d'Estudis Històrics President 

Macià 2017 6.000,00 11,45%

Ministerio de Asuntos 

Exteriores

 Intercanvis per al foment del sistema 

democràtic internacional 10.000,00 19,09%

Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte

 Activitats de formació de la 

ciutadania 30.388,00 58,01%

TOTAL 52.388,00 100,00%
 

 

ADMINISTRACIÓ 

ATORGANT 2016

subvencions rebudes i 

finalitat Import (€) %
Diputació de Girona Beca d'Estudi President Irla 16 5.700,00 11,67%

Diputació de Girona Beca d'Estudi President Irla 15 -599,91 -1,23%

Diputació de Barcelona Beca d'Estudi President Macià 6.000,00 12,28%

Ministerio de Asuntos 

Exteriores

 Intercanvis per al foment del sistema 

democràtic internacional 7.740,00 15,85%

Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte

 Activitats de formació de la 

ciutadania 30.000,00 61,42%

TOTAL 48.840,09 100,00%
 

D’altra banda, els ingressos rebuts per la Fundació en concepte d'ingressos de caràcter periòdic han 

estat de 957.419’20 euros durant l’exercici 2017 i 1.447.802 euros durant l’exercici 2016 

 

El moviment de les partides de donacions i llegats és el següent: 

Exercici 2017: 
 

Donacions i Llegats Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Donació Local Cambrils 12.542,43 588,23 11.954,20

Donació local Calabria 278.417,53 13.200,00 265.217,53

Donació Local Lleida 153.329,76 8.113,66 145.216,10

Otras Subvenc. Donaciones 0,00 452.604,71 452.604,71

TOTAL 444.289,72 452.604,71 21.901,89 0,00 874.992,54
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Exercici 2016 

Donacions i Llegats Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Donació Local Cambrils 13.130,66 588,23 12.542,43

Donació local Calabria 291.617,53 13.200,00 278.417,53

Donació Local Lleida 161.443,42 8.113,66 153.329,76

TOTAL 466.191,61 0,00 21.901,89 0,00 444.289,72

 
 
 
 

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 2017 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 2016 i 2017 són els següents: 

2017 Saldos Deutors Saldos Creditors

Pagaments a compte 2.215,00

Hisenda Pública IVA 13.304,47

Hisenda Pública IRPF Personal 20.029,79

Seguretat Social 11.681,07

TOTAL 2.215,00 45.015,33

 

2016 Saldos Deutors Saldos Creditors

Pagaments a compte 1.265,00

Hisenda Pública IVA 13.481,10

Hisenda Pública IRPF Personal 13.460,16

Seguretat Social 8.396,73

TOTAL 1.265,00 35.337,99

 

 

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:  

 

SERVEIS EXTERIORS 2017 2016
Despeses de Recerca i Desenv. 0,00 0,00

Arrendaments i Cànons 15.368,45 10.279,97

Reparacions i Conservació 52.874,42 68.048,05

Serveis Professionals Independents 199.023,92 61.341,06

Primes d'Assegurances 7.323,42 6.234,79

Serveis bancaris i similars 9.007,62 8.511,37

Publicitat, Propanda i RRPP 80.122,30 61.977,50

Subministraments 9.194,27 7.489,16

Altres serveis 82.153,65 116.663,14

TOTAL 455.068,05 340.545,04

 
 
 
El detall de la partida "2. Ajuts concedits i altres despeses" del compte de Pèrdues i Guanys és : 
 

2017 2016

Ajuts concedits 29.858,33 11.800,00

Altres despeses 0,00 0,00

TOTAL 29.858,33 11.800,00  
       
El detall de la partida "5. Aprovisionaments" del compte de Pèrdues i Guanys és : 
 

2017 2016

Compres 4.543,15 11.452,62

Variació d'existències 0,00 0,00

TOTAL 4.543,15 11.452,62  
 
El detall de la partida "7. Despeses de personal" del compte de Pèrdues i Guanys és : 
 

2017 2016

Sous i salaris 341.610,70 179.307,60

Seguretat social a càrrec de l'empresa 108.807,20 56.569,32

Indemnitzacions 1.322,30

Cursos de formació-personal 1.421,68

TOTAL 451.839,58 237.199,22  
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15. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A 

FINALITATS ESTATUTÀRIES 
 
Exercici 2017 
 

RENDES EXEMPTES TOTALS 

INGRESSOS 1.297.395,86 

Vendes i prestacions de serveis 11.836,01 
Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 957.719,20 
Subvencions oficials a les activitats 52.388,00 
Ingressos per arrendaments 252.560,00 
Donacions i llegats de capital 21.901,89 
Ingressos excepcionals 990,76 
Ingressos financers   

  
 

  

  Necessàries Fundacionals 

DESPESES 330.619,40 941.255,47 

Ajuts concedits   29.858,33 
Aprovisionaments   4.543,15 
Personal   451.839,58 
Arrendaments i cànons   15.368,45 

Reparacions i conservació 42.410,28 10.464,14 
Serveis professionals 14.259,25 184.764,67 
Primes d'assegurances 7.323,42   

serveis bancaris 9.007,62   

Publicitat, propaganda i rel. Públiques   80.122,30 
Subministres 9.194,27   
Altres serveis   82.153,65 
Tributs 4.104,95   
Amortització de l'immobilitzat 97.075,84 82.141,20 
Despeses excepcionals 0,64   
Despeses financeres 147.243,13   

 

RENDES EXEMPTES TOTALS 

    

INGRESSOS 1.297.395,86 

    

    

DESPESES NECESSÀRIES 330.619,40 

    

RENDA OBTINGUDA 966.776,46 

70% RENDES A APLICAR 676.743,52 

    

DESPESES FUNDACIONALS 941.255,47 

    

EXCEDENTS PENDENTS DE 
DESTINAR 

-264.511,95 
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Exercici 2016  

RENDES EXEMPTES TOTALS 

INGRESSOS 1.773.064,62 

Vendes i prestacions de serveis 11.342,62 
Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 1.448.602,00 
Subvencions oficials a les activitats 48.840,09 
Ingressos per arrendaments 242.360,00 
Donacions i llegats de capital 21.901,89 
Ingressos excepcionals 696,00 
Ingressos financers -677,98 

  
 

  

  Necessàries Fundacionals 

DESPESES 352.779,50 581.548,90 

Ajuts concedits   11.800,00 
Aprovisionaments   11.452,61 
Personal   237.199,22 
Arrendaments i cànons   10.279,97 
Reparacions i conservació 66.764,90 1.283,15 
Serveis professionals 12.814,00 48.527,06 
Primes d'assegurances 6.234,79   

serveis bancaris 8.511,37   

Publicitat, propaganda i rel. Públiques   61.977,50 
Subministres 7.489,16   
Altres serveis   116.663,14 
Tributs 2.630,66   
Amortització de l'immobilitzat 90.265,27 82.366,25 
Pèrdues en gestió corrent i per deteriorament. 403,98   
Despeses financeres 157.665,37   

 
RENDES EXEMPTES TOTALS 

    

INGRESSOS 1.773.064,62 

    

    

DESPESES NECESSÀRIES 352.779,50 

    

RENDA OBTINGUDA 1.420.285,12 

70% RENDES A APLICAR 994.199,58 

    

DESPESES FUNDACIONALS 581.548,90 

    

EXCEDENTS PENDENTS DE 
DESTINAR 

412.650,68 

 

La xifra dels excedents pendents d’aplicació (2016) s’ha actualitzat d’acord a la resposta a un 

requeriment del Protectorat de Fundacions tot seguint els criteris determinats per aquest. 
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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 si s’ha aplicat el 70% de les rendes obtingudes durant l’exercici 2017, 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 el 2017 ha aplicat en 

despesa fundacional més del 70%, absorbint la xifra pendent d’aplicar des de l’exercici 2014 i 

eixugant bona part de la generada l’exercici 2016, la qual està previst que s’apliqui abans del límit de 

4 exercicis que marca la normativa, tot seguint les indicacions del Pla pels excedents pendents 

d’aplicar a finalitats fundacionals aprovat en el Patronat de 29 de gener de 2018.   

 

 

 

 

16. OPERACIONS AMB ENTITATS DEL GRUP 
 

La Fundació Josep Irla ha estat vinculada amb Esquerra Republicana de Catalunya fins al 22 de 

desembre de 2017, data en que l’executiva d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Patronat de la 

Fundació Josep Irla van acordar la seva desvinculació. A tal efecte la Fundació va modificar l’article 

12 dels Estatuts.  

 
 

Com durant la major part de l’exercici 2017 ha existit vinculació entre ambdues entitats, detallarem 

les operacions realitzades  

 

 

Tipus d'operació 2017 2016
INGRESSOS - Lloguer de locals 182.880,00 182.880,00

Altres 524,76 39,25

TOTAL 183.404,76 182.919,25  

 

Segons Contracte de Cancel·lació de deute de 12 de desembre de 2017, entre Esquerra Republicana 

de Catalunya i la Fundació Josep Irla, i d’acord amb el Conveni de Col·laboració signat en data 11 

de desembre de 2017, la Fundació Irla es comprometia a realitzar i executar un projecte i Esquerra 

Republicana a finançar-lo. L’aportació econòmica d’Esquerra Republicana al projecte de la Fundació 

Irla ascendia a 452.604,71€, quantitat equivalent al deute pendent de la Fundació Irla, i que ambdues 

entitats van acordar compensar. Amb la compensació del crèdit, ambdues parts van donar per 

cancel·lat el deute de la Fundació Irla a Esquerra Republicana elevat a públic el dia 2 de maig de 

2013. 
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2017 Saldos Deutors Saldos Creditors

ESQUERRA REPUBLICANA (5524) 0,00 0,00

ESQUERRA REPUBLICANA (1710) 0,00

ESQUERRA REPUBLICANA (5210) 0,00

TOTAL 0,00 0,00
 

2016 Saldos Deutors Saldos Creditors

ESQUERRA REPUBLICANA (5524) 0,00 0,00

ESQUERRA REPUBLICANA (1710) 452.604,71

ESQUERRA REPUBLICANA (5210) 150.000,00

TOTAL 0,00 602.604,71

 

A més la Fundació te un 100% de participació en les següents societats: 

EMPRESES I RECURSOS COMTEMPORANIS, SL 

Els saldos al tancament de l’exercici son :  

Exercici 2017 

Saldos a 31/12/2017 Deutors Creditors

Empreses i recursos contemporanis SL 3.267,00

TOTAL 3.267,00 0,00  

 

Exercici 2016 

Saldos a 31/12/2016 Deutors Creditors

Empreses i recursos contemporanis SL 3.267,00

TOTAL 3.267,00 0,00  
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17. ALTRA INFORMACIÓ 
 

El nombre mitjà de persones empleades durant l’any 2017, distribuït per categories, és el següent: 

Exercici 2017 

Categoria HOMES DONES TOTAL

Aux. Administratiu 1,00 1,00

Administratiu 0,53 0,53

Tècnic 3 5,00 8,00

Cap Tècnic 1 1,00

Director Tècnic 1,75 1,75

TOTAL 5,75 6,53 12,28  

 

Exercici 2016 

Categoria HOMES DONES TOTAL

Aux. Administratiu 0,33 0,33

Administratiu 0,94 0,94

Tècnic 1,61 0,52 2,13

Cap Tècnic 1 1,00

Director Tècnic 1,62 1,62

TOTAL 4,23 1,79 6,02  

 

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 executiu de la Fundació ha percebut una remuneració de 45.462,21 € bruts anuals i el director 

acadèmic 38.499,28 € bruts anuals.  

D’altra banda, a la reunió del Patronat del 20 de juny de 2017 es va renovar el càrrec de patró al Sr. 

Miquel Pueyo i Paris per quatre anys. 

L’entitat ha dotat una provisió de 4.992,53 € per fer front a una reclamació. La Fundació Josep Irla 

ha rebut en data 26 de febrer de 2018 una reclamació de la Societat General d’Autors i Editors 

(SGAE) de pagament de diverses factures per un import total de 4.992,53€ relatius a drets d'autor 

meritats per l'ús de repertori protegit de l’SGAE. 

                                                 
1  (LLEI 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives) 
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Les factures reclamades són dels exercicis 2011 a 2015 i relatives a drets d’autor meritats entre els 

exercicis 2010-2014. Actualment la Fundació Josep Irla està negociant amb l’SGAE el pagament 

d’aquestes factures per incorreccions en els serveis facturats així com la possible prescripció 

d’alguna de les factures. 

Així mateix, a la data de tancament de l’exercici no existia cap contingència de naturalesa judicial o 

prejudicial. 

 

 

 

 

18. INFORMACIÓ SEGMENTADA 
 

Els ingressos que ha tingut al llarg del 2017 la Fundació Josep Irla es distribueixen de la següent 

manera. 

 

Exercici 2017 

 

CONCEPTE Import %

Prestació de Serveis 11.836,01 0,91%

Ingressos caràcter períodic i donacions i altres 

ingressos per a activitats 957.719,20 73,82%

Subvencions a l'activitat 52.388,00 4,04%
Subvencions, donacions i llegats traspassats al 

resultat 21.901,89 1,69%

Ingressos per arrendaments 252.560,00 19,47%

Altres ingressos 990,76 0,08%

TOTAL 1.297.395,86 100%

 

 

Exercici 2016 

 

CONCEPTE Import %

Prestació de Serveis 11.342,62 0,64%
Ingressos caràcter períodic i donacions i altres 

ingressos per a activitats 1.448.602,00 81,70%

Subvencions a l'activitat 48.840,09 2,75%
Subvencions, donacions i llegats traspassats al 

resultat 21.901,89 1,24%

Ingressos per arrendaments 242.360,00 13,67%

Altres ingressos 18,02 0,00%

TOTAL 1.773.064,62 100%
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ANNEX 1. RELACIÓ DE DONACIONS PRIVADES 

NIF Import (€) NIF Import (€) NIF Import (€) NIF Import (€)

xx867xxxx 1.243,00 xx082xxxx 1.413,00 xx895xxxx 821,50 xx599xxxx 2.586,60

xx788xxxx 426,50 xx897xxxx 60,00 xx338xxxx 109,50 xx693xxxx 10,00

xx823xxxx 353,50 xx068xxxx 390,00 xx925xxxx 341,00 xx608xxxx 15,00

xx576xxxx 304,50 xx687xxxx 1.170,00 xx627xxxx 1.170,00 xx632xxxx 88,50

xx001xxxx 2.169,00 xx067xxxx 122,00 xx672xxxx 158,50 xx319xxxx 117,00

xx651xxxx 390,00 xx212xxxx 317,00 xx742xxxx 4.374,50 xx829xxxx 620,50

xx697xxxx 1.596,50 xx561xxxx 829,00 xx731xxxx 291,00 xx498xxxx 5.142,00

xx336xxxx 535,10 xx178xxxx 417,50 xx509xxxx 330,00 xx788xxxx 280,50

xx152xxxx 1.779,00 xx582xxxx 158,50 xx109xxxx 1.986,50 xx789xxxx 609,00

xx292xxxx 390,00 xx913xxxx 2.010,50 xx304xxxx 580,00 xx232xxxx 135,00

xx465xxxx 6.214,00 xx577xxxx 2.473,50 xx513xxxx 5.777,00 xx961xxxx 15,00

xx081xxxx 2.169,00 xx919xxxx 2.804,50 xx939xxxx 195,00 xx670xxxx 105,00

xx618xxxx 268,00 xx822xxxx 90,00 xx695xxxx 511,00 xx128xxxx 2.628,00

xx601xxxx 6,00 xx337xxxx 3.967,20 xx750xxxx 158,50 xx861xxxx 2.934,50

xx342xxxx 109,50 xx092xxxx 215,00 xx929xxxx 463,00 xx010xxxx 150,00

xx515xxxx 1.060,50 xx710xxxx 2.473,50 xx702xxxx 463,00 xx141xxxx 585,00

xx278xxxx 317,00 xx796xxxx 1.075,00 xx531xxxx 174,00 xx637xxxx 866,50

xx315xxxx 219,00 xx718xxxx 2.132,50 xx928xxxx 463,00 xx916xxxx 463,00

xx558xxxx 1.986,50 xx310xxxx 45,00 xx767xxxx 2.562,00 xx577xxxx 36,00

xx967xxxx 1.937,50 xx298xxxx 499,50 xx109xxxx 4.048,00 xx147xxxx 198,00

xx368xxxx 2.827,00 xx671xxxx 1.578,00 xx094xxxx 127,50 xx031xxxx 341,00

xx100xxxx 2.144,00 xx075xxxx 536,00 xx880xxxx 511,00 xx508xxxx 839,50

xx475xxxx 304,50 xx697xxxx 2.132,50 xx461xxxx 195,00 xx525xxxx 585,00

xx744xxxx 51,00 xx728xxxx 746,00 xx922xxxx 344,00 xx711xxxx 36,00

xx319xxxx 254,40 xx575xxxx 463,00 xx856xxxx 2.096,00 xx317xxxx 882,00

xx988xxxx 2.132,50 xx321xxxx 877,00 xx022xxxx 231,50 xx460xxxx 75,00

xx176xxxx 146,00 xx581xxxx 135,00 xx915xxxx 75,00 xx294xxxx 122,00

xx869xxxx 142,00 xx926xxxx 125,00 xx579xxxx 730,00 xx348xxxx 117,60

xx073xxxx 225,00 xx947xxxx 73,00 xx180xxxx 353,50 xx121xxxx 268,00

xx070xxxx 3.889,00 xx696xxxx 3.061,00 xx878xxxx 158,50 xx512xxxx 559,00

xx577xxxx 985,50 xx378xxxx 317,00 xx999xxxx 393,00 xx381xxxx 81,00

xx663xxxx 1.067,50 xx943xxxx 231,50 xx782xxxx 915,50 xx915xxxx 2.654,60

xx903xxxx 1.058,00 xx481xxxx 255,50 xx351xxxx 195,00 xx900xxxx 390,00

xx052xxxx 4.461,00 xx911xxxx 40,00 xx902xxxx 1.256,00 xx733xxxx 490,00

xx853xxxx 1.277,50 xx344xxxx 240,00 xx731xxxx 342,50 xx702xxxx 1.560,00

xx881xxxx 314,00 xx018xxxx 423,50 xx081xxxx 2.010,00 xx419xxxx 655,00

xx968xxxx 73,00 xx372xxxx 317,00 xx576xxxx 109,50 xx984xxxx 923,00

xx804xxxx 2.413,00 xx582xxxx 423,00 xx909xxxx 369,00 xx299xxxx 672,00

xx687xxxx 244,00 xx394xxxx 280,50 xx896xxxx 304,50 xx279xxxx 390,00  
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xx919xxxx 804,00 xx945xxxx 94,00 xx350xxxx 675,00 xx744xxxx 1.011,50

xx091xxxx 353,50 xx083xxxx 548,50 xx132xxxx 630,00 xx941xxxx 4.715,50

xx608xxxx 1.706,00 xx719xxxx 377,50 xx286xxxx 84,00 xx311xxxx 1.755,00

xx625xxxx 2.510,00 xx906xxxx 1.791,50 xx351xxxx 390,00 xx449xxxx 2.202,00

xx626xxxx 2.169,00 xx545xxxx 728,00 xx169xxxx 2.025,00 xx528xxxx 800,00

xx882xxxx 2.638,50 xx909xxxx 911,00 xx730xxxx 186,00 xx571xxxx 122,00

xx335xxxx 49,00 xx851xxxx 254,50 xx078xxxx 40,00 xx092xxxx 1.316,00

xx234xxxx 1.200,00 xx890xxxx 112,50 xx827xxxx 30,00 xx020xxxx 1.243,00

xx098xxxx 1.864,50 xx884xxxx 3.063,00 xx582xxxx 1.937,50 xx332xxxx 877,00

xx671xxxx 109,50 xx715xxxx 4.867,00 xx804xxxx 49,00 xx922xxxx 511,00

xx612xxxx 1.387,00 xx015xxxx 2.010,00 xx223xxxx 548,50 xx547xxxx 1.121,00

xx807xxxx 434,50 xx306xxxx 82,50 xx738xxxx 3.857,00 xx582xxxx 35,00

xx628xxxx 705,00 xx516xxxx 1.523,50 xx610xxxx 1.575,50 xx609xxxx 5.463,50

xx340xxxx 85,50 xx271xxxx 2.400,00 xx365xxxx 1.511,00 xx679xxxx 439,50

xx679xxxx 1.547,50 xx361xxxx 926,00 xx720xxxx 101,00 xx913xxxx 130,50

xx692xxxx 158,50 xx539xxxx 717,00 xx865xxxx 337,50 xx285xxxx 108,50

xx299xxxx 2.320,00 xx939xxxx 17,50 xx301xxxx 580,00 xx561xxxx 1.974,00

xx020xxxx 341,00 xx848xxxx 85,50 xx708xxxx 12,00 xx347xxxx 365,00

xx947xxxx 3.448,50 xx344xxxx 1.084,00 xx697xxxx 1.901,00 xx437xxxx 5,00

xx625xxxx 2.068,00 xx080xxxx 2.709,50 xx917xxxx 159,00 xx505xxxx 75,00

xx633xxxx 313,50 xx080xxxx 456,00 xx248xxxx 146,00 xx986xxxx 1.773,00

xx632xxxx 73,00 xx706xxxx 1.458,00 xx084xxxx 462,00 xx806xxxx 463,00

xx225xxxx 424,00 xx347xxxx 6.103,50 xx162xxxx 2.214,50 xx546xxxx 280,50

xx895xxxx 158,50 xx032xxxx 426,50 xx740xxxx 2.405,00 xx626xxxx 317,00

xx110xxxx 3.638,00 xx673xxxx 1.018,50 xx147xxxx 1.720,50 xx185xxxx 14,40

xx182xxxx 335,00 xx102xxxx 304,50 xx580xxxx 268,00 xx305xxxx 390,00

xx122xxxx 780,00 xx655xxxx 109,50 xx897xxxx 2.473,50 xx149xxxx 766,50

xx735xxxx 2.169,00 xx952xxxx 621,50 xx686xxxx 1.307,00 xx120xxxx 1.989,00

xx013xxxx 673,00 xx422xxxx 4.382,50 xx406xxxx 1.934,00 xx082xxxx 585,00

xx311xxxx 30,00 xx132xxxx 694,50 xx746xxxx 96,00 xx583xxxx 244,00

xx315xxxx 444,00 xx746xxxx 4.421,30 xx803xxxx 52,00 xx776xxxx 268,00

xx895xxxx 745,50 xx850xxxx 1.387,00 xx452xxxx 216,00 xx933xxxx 15,00

xx855xxxx 3.375,50 xx317xxxx 6.630,40 xx238xxxx 2.008,00 xx712xxxx 1.669,50

xx571xxxx 2.146,50 xx318xxxx 292,00 xx691xxxx 2.117,00 xx071xxxx 515,00

xx719xxxx 2.169,00 xx081xxxx 572,50 xx898xxxx 1.054,00 xx887xxxx 3.058,50

xx760xxxx 114,00 xx115xxxx 3.244,00 xx348xxxx 136,00 xx762xxxx 1.387,00

xx112xxxx 268,00 xx848xxxx 109,50 xx331xxxx 907,00 xx687xxxx 158,50

xx142xxxx 2.476,00 xx610xxxx 75,00 xx609xxxx 499,50 xx509xxxx 69,00

xx646xxxx 4.520,50 xx737xxxx 154,20 xx854xxxx 2.473,50 xx080xxxx 2.620,50  
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xx514xxxx 426,50 xx889xxxx 766,00 xx052xxxx 353,50 xx451xxxx 731,50

xx886xxxx 536,00 xx078xxxx 487,00 xx631xxxx 463,00 xx506xxxx 1.401,50

xx580xxxx 463,00 xx563xxxx 1.328,50 xx747xxxx 4.801,00 xx934xxxx 18,00

xx908xxxx 7.688,50 xx856xxxx 1.133,50 xx381xxxx 416,00 xx925xxxx 439,50

xx951xxxx 73,00 xx059xxxx 2.995,00 xx440xxxx 1.279,50 xx904xxxx 1.864,50

xx163xxxx 938,50 xx827xxxx 1.596,50 xx772xxxx 80,00 xx310xxxx 463,00

xx094xxxx 1.687,00 xx402xxxx 33,00 xx445xxxx 380,00 xx223xxxx 539,00

xx582xxxx 317,00 xx317xxxx 77,50 xx507xxxx 923,00 xx963xxxx 146,00

xx662xxxx 51,00 xx302xxxx 730,00 xx301xxxx 4.484,00 xx528xxxx 420,00

xx230xxxx 2.007,50 xx160xxxx 122,00 xx733xxxx 816,50 xx225xxxx 975,00

xx687xxxx 1.474,50 xx435xxxx 317,00 xx741xxxx 4.021,00 xx865xxxx 3.549,60

xx002xxxx 189,00 xx822xxxx 853,00 xx716xxxx 2.654,00 xx745xxxx 367,00

xx271xxxx 304,50 xx695xxxx 4.484,00 xx817xxxx 425,00 xx028xxxx 1.292,00

xx312xxxx 463,00 xx408xxxx 1.687,00 xx081xxxx 465,50 xx883xxxx 158,50

xx506xxxx 390,00 xx740xxxx 4.493,50 xx912xxxx 3.753,00 xx506xxxx 264,00

xx522xxxx 1.460,00 xx078xxxx 207,50 xx137xxxx 562,00 xx810xxxx 219,00

xx915xxxx 463,00 xx924xxxx 584,00 xx962xxxx 658,00 xx018xxxx 345,00

xx133xxxx 4.520,50 xx864xxxx 1.752,00 xx343xxxx 171,00 xx123xxxx 780,00

xx989xxxx 4.520,50 xx407xxxx 20,00 xx523xxxx 158,50 xx000xxxx 1.815,50

xx178xxxx 4.447,50 xx635xxxx 85,50 xx516xxxx 167,50 xx851xxxx 146,00

xx687xxxx 532,00 xx076xxxx 87,00 xx629xxxx 2.672,00 xx808xxxx 2.237,00

xx627xxxx 73,00 xx831xxxx 4.216,00 xx258xxxx 158,50 xx816xxxx 5,00

xx510xxxx 511,00 xx916xxxx 31,50 xx602xxxx 304,50 xx755xxxx 353,50

xx494xxxx 1.560,00 xx509xxxx 2.149,50 xx239xxxx 3.562,50 xx930xxxx 73,00

xx981xxxx 108,00 xx722xxxx 464,00 xx918xxxx 278,00 xx117xxxx 158,50

xx122xxxx 809,00 xx293xxxx 2.530,00 xx786xxxx 140,00 xx405xxxx 353,50

xx465xxxx 1.011,50 xx727xxxx 244,00 xx133xxxx 1.706,00 xx043xxxx 414,00

xx864xxxx 1.102,50 xx874xxxx 146,00 xx979xxxx 219,00 xx694xxxx 743,50

xx107xxxx 4.216,00 xx627xxxx 2.518,50 xx628xxxx 4.195,50 xx741xxxx 30,00

xx791xxxx 155,00 xx748xxxx 162,00 xx460xxxx 4.757,00 xx870xxxx 1.755,00

xx576xxxx 255,50 xx304xxxx 353,50 xx740xxxx 90,00 xx882xxxx 110,50

xx936xxxx 272,50 xx936xxxx 314,00 xx403xxxx 231,50 xx000xxxx 463,00

xx952xxxx 132,00 xx146xxxx 3.577,00 xx921xxxx 45,00 xx667xxxx 185,00

xx945xxxx 2.071,50 xx310xxxx 4.642,50 xx677xxxx 663,50 xx158xxxx 255,00

xx685xxxx 1.679,00 xx454xxxx 244,00 xx535xxxx 1.843,75 xx932xxxx 109,50

xx112xxxx 4.390,50 xx424xxxx 4.197,50 xx097xxxx 1.861,50 xx909xxxx 2.033,50

xx908xxxx 1.596,50 xx096xxxx 268,00 xx108xxxx 2.863,50 xx443xxxx 2.473,50

xx716xxxx 1.088,00 xx383xxxx 390,00 xx346xxxx 78,00 xx609xxxx 219,00

xx326xxxx 317,00 xx348xxxx 139,60 xx537xxxx 158,50 xx268xxxx 78,00  
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xx203xxxx 268,00 xx112xxxx 568,00 xx275xxxx 280,50 xx313xxxx 90,00

xx135xxxx 926,00 xx427xxxx 332,00 xx762xxxx 1.937,00 xx740xxxx 304,50

xx997xxxx 512,00 xx557xxxx 341,00 xx724xxxx 5.250,50 xx868xxxx 27,00

xx084xxxx 15,00 xx438xxxx 762,00 xx086xxxx 30,00 xx129xxxx 822,00

xx940xxxx 490,00 xx861xxxx 2.000,00 xx887xxxx 1.778,50 xx538xxxx 562,50

xx922xxxx 60,00 xx747xxxx 360,50 xx927xxxx 1.183,00 xx107xxxx 80,00

xx925xxxx 426,50 xx474xxxx 73,00 xx882xxxx 30,00 xx592xxxx 1.364,00

xx669xxxx 820,50 xx407xxxx 730,00 xx721xxxx 548,50 xx065xxxx 853,00

xx673xxxx 2.428,00 xx056xxxx 853,00 xx558xxxx 365,40 xx359xxxx 728,00

xx887xxxx 463,00 xx004xxxx 548,50 xx547xxxx 122,00 xx748xxxx 175,00

xx879xxxx 54,00 xx092xxxx 536,00 xx023xxxx 112,50 xx705xxxx 3.068,00

xx694xxxx 664,50 xx086xxxx 168,00 xx715xxxx 981,00 xx437xxxx 547,00

xx419xxxx 1.596,50 xx907xxxx 90,00 xx142xxxx 957,00 xx325xxxx 655,00

xx805xxxx 122,00 xx860xxxx 3.222,00 xx522xxxx 231,50 xx037xxxx 109,50

xx001xxxx 3.959,50 xx959xxxx 48,00 xx307xxxx 85,50 xx889xxxx 2.473,50

xx847xxxx 73,00 xx325xxxx 231,50 xx072xxxx 1.530,00 xx090xxxx 165,00

xx115xxxx 3.047,50 xx832xxxx 621,50 xx925xxxx 463,00 xx999xxxx 231,50

xx807xxxx 27,00 xx761xxxx 195,00 xx477xxxx 2.473,50 xx882xxxx 2.263,00

xx713xxxx 572,50 xx767xxxx 330,00 xx504xxxx 189,00 xx154xxxx 1.861,50

xx517xxxx 442,50 xx955xxxx 30,00 xx228xxxx 3.133,50 xx844xxxx 544,50

xx466xxxx 877,00 xx387xxxx 966,00 xx675xxxx 572,50 xx738xxxx 27,00

xx319xxxx 2.372,50 xx003xxxx 2.151,00 xx150xxxx 1.069,00 xx595xxxx 672,00

xx708xxxx 1.170,00 xx904xxxx 926,00 xx147xxxx 390,00 xx302xxxx 244,00

xx888xxxx 150,00 xx583xxxx 264,00 xx103xxxx 60,00 xx904xxxx 196,00

xx381xxxx 195,00 xx628xxxx 1.133,50 xx095xxxx 292,00 xx345xxxx 483,00

xx127xxxx 377,50 xx163xxxx 347,50 xx857xxxx 93,00 xx452xxxx 880,00

xx891xxxx 1.746,00 xx890xxxx 12,00 xx511xxxx 158,50 xx068xxxx 268,00

xx168xxxx 3.956,00 xx062xxxx 4.909,50 xx587xxxx 658,00 xx332xxxx 252,00

xx511xxxx 158,50 xx917xxxx 473,00 xx043xxxx 1.791,50 xx528xxxx 120,00

xx046xxxx 1.401,50 xx816xxxx 85,50 xx253xxxx 231,50 xx740xxxx 73,00

xx961xxxx 1.128,00 xx137xxxx 360,00 xx851xxxx 6.306,00 xx991xxxx 268,00

xx721xxxx 202,50 xx439xxxx 804,00 xx030xxxx 1.133,50 xx727xxxx 268,00

xx462xxxx 4.374,50 xx011xxxx 1.679,50 xx577xxxx 2.554,00 xx467xxxx 4.216,00

xx130xxxx 129,00 xx584xxxx 377,50 xx805xxxx 702,00 xx741xxxx 540,00

xx348xxxx 51,00 xx513xxxx 452,00 xx911xxxx 1.779,00 xx804xxxx 599,50

xx515xxxx 390,00 xx930xxxx 463,00 xx086xxxx 109,50 xx661xxxx 2.562,50

xx157xxxx 730,00 xx421xxxx 280,50 xx704xxxx 478,00 xx832xxxx 889,50

xx074xxxx 652,00 xx532xxxx 268,00 xx913xxxx 1.577,00 xx569xxxx 336,00

xx833xxxx 670,50 xx952xxxx 75,00 xx813xxxx 2.591,50 xx901xxxx 576,00  
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xx298xxxx 146,00 xx361xxxx 341,00 xx165xxxx 195,00 xx931xxxx 610,00

xx974xxxx 482,50 xx824xxxx 533,00 xx318xxxx 1.084,50 xx105xxxx 84,00

xx824xxxx 707,00 xx039xxxx 1.460,00 xx280xxxx 571,50 xx679xxxx 2.327,50

xx761xxxx 694,50 xx692xxxx 414,00 xx126xxxx 1.864,50 xx502xxxx 3.795,30

xx002xxxx 33,00 xx176xxxx 439,50 xx337xxxx 463,00 xx910xxxx 3.650,50

xx689xxxx 1.011,50 xx514xxxx 2.327,50 xx659xxxx 1.353,50 xx845xxxx 195,00

xx537xxxx 583,20 xx524xxxx 231,50 xx520xxxx 304,50 xx339xxxx 252,00

xx527xxxx 225,00 xx227xxxx 1.511,00 xx950xxxx 3.727,00 xx091xxxx 158,50

xx458xxxx 109,50 xx762xxxx 1.487,50 xx539xxxx 134,50 xx539xxxx 865,50

xx489xxxx 7,50 xx653xxxx 2.473,00 xx013xxxx 3.215,50 xx694xxxx 621,50

xx351xxxx 348,00 xx628xxxx 694,50 xx695xxxx 2.010,50 xx782xxxx 523,00

xx932xxxx 5.252,00 xx107xxxx 463,00 xx745xxxx 414,50 xx416xxxx 30,00

xx690xxxx 3.622,00 xx514xxxx 85,50 xx295xxxx 1.974,00 xx934xxxx 536,00

xx826xxxx 535,00 xx294xxxx 1.097,00 xx327xxxx 3.036,20 xx114xxxx 1.720,50

xx865xxxx 195,00 xx101xxxx 158,50 xx779xxxx 4.520,50 xx812xxxx 463,00

xx986xxxx 2.503,50 xx721xxxx 12,00 xx352xxxx 231,50 xx128xxxx 231,50

xx295xxxx 198,00 xx712xxxx 46,50 xx974xxxx 4.216,00 xx067xxxx 2.632,00

xx497xxxx 967,50 xx883xxxx 152,00 xx662xxxx 1.956,50 xx348xxxx 24,00

xx941xxxx 731,00 xx150xxxx 231,50 xx525xxxx 2.705,00 xx373xxxx 10,00

xx547xxxx 694,50 xx461xxxx 2.364,00 xx834xxxx 21,00 xx331xxxx 15,00

xx914xxxx 624,75 xx509xxxx 820,50 xx525xxxx 390,00 xx346xxxx 1.901,00

xx295xxxx 5.574,50 xx521xxxx 390,00 xx609xxxx 1.596,50 xx981xxxx 182,50

xx788xxxx 15,00 xx949xxxx 1.197,50 xx723xxxx 2.641,50 xx435xxxx 2.126,00

xx920xxxx 634,00 xx441xxxx 1.474,50 xx522xxxx 397,50 xx957xxxx 475,50

xx108xxxx 829,00 xx677xxxx 547,50 xx533xxxx 1.170,00 xx475xxxx 4.788,00

xx350xxxx 317,00 xx713xxxx 1.078,00 xx613xxxx 743,50 xx265xxxx 204,00

xx330xxxx 1.633,00 xx280xxxx 1.593,50 xx843xxxx 27,00 xx561xxxx 49,00

xx403xxxx 787,00 xx082xxxx 1.511,00 xx727xxxx 1.320,00 xx142xxxx 5.215,00

xx341xxxx 49,00 xx533xxxx 536,00 xx738xxxx 123,00 xx834xxxx 49,00

xx613xxxx 341,00 xx789xxxx 353,50 xx081xxxx 158,50 xx898xxxx 1.099,50

xx998xxxx 341,00 xx624xxxx 828,00 xx458xxxx 366,00 xx166xxxx 3.720,00

xx020xxxx 2.415,00 xx784xxxx 15,00 xx267xxxx 999,00 xx478xxxx 268,00

xx890xxxx 341,00 xx104xxxx 1.099,50 xx110xxxx 99,00 xx802xxxx 1.511,00

xx676xxxx 85,50 xx619xxxx 50,00 xx843xxxx 268,00 xx776xxxx 54,00

xx309xxxx 82,50 xx799xxxx 142,00 xx769xxxx 889,50 xx352xxxx 158,50

xx788xxxx 1.133,50 xx338xxxx 231,50 xx069xxxx 2.790,00 xx092xxxx 45,00

xx971xxxx 585,00 xx018xxxx 90,00 xx123xxxx 423,50 xx603xxxx 150,00

xx935xxxx 3.071,00 xx693xxxx 84,00 xx808xxxx 406,00 xx600xxxx 100,50

xx581xxxx 317,00 xx309xxxx 2.152,50 xx933xxxx 730,00 xx177xxxx 926,00  
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xx732xxxx 6.237,50 xx856xxxx 2.888,50 xx642xxxx 75,00 xx324xxxx 585,00

xx113xxxx 902,00 xx790xxxx 1.097,00 xx144xxxx 109,50 xx176xxxx 341,00

xx790xxxx 624,00 xx594xxxx 341,00 xx038xxxx 4.374,50 xx294xxxx 300,50

xx870xxxx 109,50 xx102xxxx 304,50 xx744xxxx 2.010,50 xx021xxxx 3.070,00

xx442xxxx 3.862,50 xx934xxxx 475,50 xx578xxxx 73,00 xx323xxxx 147,00

xx182xxxx 67,00 xx796xxxx 416,00 xx683xxxx 1.864,50 xx444xxxx 975,00

xx308xxxx 463,00 xx322xxxx 540,00 xx354xxxx 317,00 xx311xxxx 382,00

xx122xxxx 2.742,00 xx897xxxx 1.511,00 xx854xxxx 2.059,50 xx856xxxx 7.357,50

xx267xxxx 426,50 xx346xxxx 3.596,00 xx288xxxx 463,00 xx519xxxx 577,20

xx549xxxx 938,50 xx246xxxx 2.482,00 xx783xxxx 1.867,00

xx803xxxx 651,50 xx916xxxx 372,50 xx083xxxx 574,00

xx961xxxx 756,00 xx283xxxx 87,50 xx547xxxx 426,50

xx101xxxx 137,50 xx922xxxx 20,00 xx324xxxx 3.029,50

xx305xxxx 78,00 xx319xxxx 195,00 xx891xxxx 2.476,00

xx086xxxx 1.586,50 xx600xxxx 1.560,00 xx808xxxx 989,00

xx076xxxx 468,00 xx936xxxx 85,50 xx341xxxx 75,00

xx152xxxx 4.963,50 xx628xxxx 1.084,50 xx913xxxx 344,50

xx664xxxx 499,50 xx702xxxx 1.329,50 xx324xxxx 156,00

xx742xxxx 195,00 xx041xxxx 1.297,50 xx335xxxx 2.046,00

xx827xxxx 770,00 xx358xxxx 926,00 xx791xxxx 563,50

xx094xxxx 85,50 xx324xxxx 2.559,00 xx843xxxx 926,00

xx613xxxx 158,50 xx395xxxx 85,50 xx290xxxx 150,00

xx354xxxx 1.087,00 xx952xxxx 390,00 xx363xxxx 3.889,00

xx051xxxx 217,50 xx301xxxx 420,00 xx086xxxx 4.520,50

xx734xxxx 73,00 xx408xxxx 122,00 xx294xxxx 158,50

xx788xxxx 938,50 xx433xxxx 162,00 xx294xxxx 109,50

xx872xxxx 1.170,00 xx613xxxx 889,50 xx730xxxx 918,00

xx067xxxx 1.006,50 xx808xxxx 353,50 xx072xxxx 49,00

xx794xxxx 314,70 xx315xxxx 353,50 xx442xxxx 1.048,00

xx567xxxx 536,00 xx320xxxx 585,00 xx527xxxx 353,50

xx225xxxx 694,50 xx567xxxx 1.298,00 xx940xxxx 218,00

xx611xxxx 2.473,50 xx096xxxx 390,00 xx313xxxx 146,00

xx077xxxx 1.438,00 xx738xxxx 84,00 xx506xxxx 280,50

xx534xxxx 341,00 xx987xxxx 3.394,50 xx498xxxx 1.642,50

xx112xxxx 360,00 xx301xxxx 490,00 xx422xxxx 463,00

xx268xxxx 2.757,20 xx177xxxx 122,00 xx932xxxx 1.157,00

xx476xxxx 317,00 xx675xxxx 158,50 xx107xxxx 4.976,00

xx654xxxx 1.260,00 xx509xxxx 463,00 xx898xxxx 304,50

xx535xxxx 158,50 xx013xxxx 2.821,50 xx519xxxx 174,00  


