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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. Els 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 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 el seu fons cada any. 
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Incidència a les xarxes socials 

Al 2018 hem continuat l’ús de les xarxes socials, el Twitter @fjirla on comptem amb 5.735 

seguidors, amb un increment de 519 respecte el 2017, i el Facebook 

https://www.facebook.com/irla.cat  on hi tenim 2.155 usuaris, 334 més que al 2017. 

 

1. Biblioteca i Arxiu 

Al 2018 hem continuat preservant la documentació significativa generada per Esquerra 

Republicana i la pròpia Fundació Josep Irla a través de l’arxiu. 

S’ha continuat amb la conservació i ampliació de la biblioteca, especialitzada en pensament 

polític i història contemporània dels Països Catalans, amb llibres sobre història, pensament 

polític i socioeconomia, monografies i obres de referència i amb publicacions periòdiques. 

S’ha facilitat l’accés a la biblioteca i a l’arxiu de la Fundació a nombrosos investigadors, ja 

fossin historiadors, sociòlegs o politòlegs. 

I s’ha continuat la tasca de catalogació de la biblioteca, accessible a través de la nostra plana 

web: https://irla.cat/biblioteca-i-arxiu/ 

 

2. Àmbit Històric 

 

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

estudis, recopilant informació i seguint les novetats editorials. 

Dins d’aquest àmbit s’han dut a terme les següents activitats: 

 

Premi Irla de Recerca Històrica al Batxillerat 2018 

És un premi per als treballs de recerca que versin sobre memòria històrica contemporània als 

Països Catalans: època republicana (1931-1939), antifranquisme i exili (1939-1975) i 

transició (1975-1980). 

El membres del jurat foren: Josep Bargalló, llavors vicepresident de la Fundació Josep Irla; 

Josep Catà, exprofessor d’ensenyament secundari; Àngels Parés, exprofessora 

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

exprofessor d’ensenyament secundari. Van proclamar guanyador el treball ““La Higiènica”. 

Una metàfora de la Transició a Lleida”, de Sara Grau de l’Institut Màrius Torres de Lleida i 

tutoritzat pel professor Eduardo López. 

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

qualsevol centre dels Països Catalans o del món, fins a un màxim de 1.000 euros en 

concepte de beca, la difusió del treball a través dels llocs web i de les xarxes socials de la 

Fundació Josep Irla, i la subscripció per un any a la revista Sàpiens per a l’estudiant i per al 

tutor. 

Les finalistes del premi van ser Núria Bosch de l’Institut Maremar d’El Masnou pel seu 

treball “Les dues colònies infantils suecocatalanes de Teià (1938-1939). Un oasi en mig de 

https://www.facebook.com/irla.cat
https://irla.cat/biblioteca-i-arxiu/
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la Guerra Civil”, tutoritzat pel professor Emili Gilabert; i Anna Carazo de l’Institut Gabriel 

Ferrater i Soler de Reus pel treball “Animals, no correu tant!”, tutoritzat per la professora 

Ester Ferrando. Totes dues van guanyar 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 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 2018 l’exposició va visitar la Ribera d’Ebre (Miravet, Garcia, La Torre de 

l’Espanyol i Móra d’Ebre). 

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 2018 l’exposició va visitar Capellades. 

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 2018 l’exposició va visitar Cocentaina. 

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 

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

Aquesta exposició ret homenatge a totes les generacions de catalans que ens han precedit en 

la lluita pels drets individuals, la justícia social i la llibertat nacional. 

Durant el 2018 l’exposició va visitar Ripollet. 

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

 

Beca d’Estudis Històrics President Irla 2018 

La Fundació Josep Irla 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, Joan Casamitjana i Enric Pujol, van decidir atorgar la beca a 

Olga Palahí pel projecte “Martí Jordi Frigola, comissari de la Generalitat. Un polític al 

front (1904-1938)” per l’interès d’una figura que fou càrrec electe de ben jove, amb una 

forta projecció i compromís amb els valors republicans. 

Martí Jordi Frigola va néixer a Palafrugell el 1904, fill de petits empresaris tapers de la vila. 

Va ser un jove compromès amb la vida local del seu municipi i va començar a escriure en 

diaris i publicacions com la revista del Baix Empordà, on feia cròniques i articles sobre 

esport i política. A finals de 1930 va fundar la revista republicana Ara. 

Militant d’Esquerra Republicana de Catalunya, va fer campanya per l’Estatut i al 1934 fou 

elegit alcalde de Palafrugell. Uns mesos després va proclamar l’Estat Català des del balcó de 

l’ajuntament, fets pels que va ser detingut i empresonat a Girona. 

Va marxar a l’exili i al setembre de 1936, quan va tornar, va ser nomenat Comissari d’Ordre 

Públic de la Generalitat de Catalunya a les comarques gironines. Va decidir incorporar-se a 

l’Exèrcit Popular, tot i que per la seva responsabilitat se n’hagués pogut lliurar. Poc després 

d’entrar-hi va ser ferit per un obús a Sant Quirze de Besora. 

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

 

Presentació de la biografia de Josep Abril 

El 16 d’abril al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Mataró es va presentar el llibre “Josep 

Abril. Alcalde de Mataró afusellat pel franquisme”, de Margarida Colomer. 

Hi van intervenir Margarida Colomer, historiadora i autora de la biografia; Joan Manuel 

Tresserras, president de la Fundació Josep Irla; Pelai Pagès, professor d’Història de la UB; i 

David Bote, alcalde de Mataró. 

Colomer va explicar que els valors republicans de llibertat, igualtat i fraternitat són molt 

present a la biografia de Josep Abril, que considerava que si no es lluitava per la igualtat no 

es podia aconseguir la llibertat. Abril va lluitar per la pau, per un món igualitari i en llibertat 

http://www.irla.cat/expollibertat/
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i per viure en una República. 

Tresserras va explicar que cal un esforç per recuperar la memòria històrica i rescatar la 

veritat. “Si no tenim una bona perspectiva històrica és difícil entendre què ha passat” va dir. 

Josep Abril i Argemí va néixer a Santa Maria de Palautordera el 1868. Va combinar l’ofici 

de sabater amb un gran afany de saber autodidacta i compromís polític, que el va portar a 

esdevenir un dels prohoms del republicanisme mataroní de principis del segle XX. 

El 1930 va fundar i liderar el Centre Republicà Federal de Mataró, entitat que al 1931 

s’adherí a la nounada Esquerra Republicana de Catalunya. L’abril d’aquell mateix any va 

esdevenir el primer alcalde republicà de la ciutat i a partir de 1934, fins ja entrada la Guerra 

Civil, va continuar sent regidor. La seva trajectòria de lluita cívica, social i política el va 

portar, en acabar la guerra, a ser detingut, empresonat, jutjat, condemnat a mort i executat 

pel règim franquista, esdevenint un símbol de les llibertats democràtiques per a les futures 

generacions mataronines. 

 

La Fundació Josep Irla fa una donació de documents de Pere Cerezo a l’Ajuntament 

de Girona 

La Fundació Josep Irla va donar un conjunt de documents de Pere Cerezo i Hernáez, alcalde 

de Girona entre 1937 i 1939, a l’ajuntament de la ciutat. Josep Huguet, patró de la Fundació 

Josep Irla, i Marta Madrenas, alcaldessa de Girona, van oficialitzar la donació, amb la qual 

la Fundació ha cedit els drets d’explotació al consistori. Van assistir-hi també Josep Vall, 

director executiu de la Fundació Josep Irla; i Joan Boadas, cap de servei de Gestió 

Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona. 

El fons cedit consta de 39 documents de Pere Cerezo que havia lliurat a la Fundació la seva 

filla, Margarida Cerezo i Adroher. 

L’Ajuntament de Girona s’ha compromès a garantir la conservació i la divulgació del 

material a través de l’Arxiu Municipal de Girona. 

 

 

Presentació de la biografia d’Enriqueta Gallinat a Barcelona 

El 13 de setembre es va fer la presentació, a l’Auditori Teresa Pàmies del Centre Cívic 

Urgell, del llibre “Enriqueta Gallinat. Una republicana barcelonina del segle XX”. 

Hi van participar Josep Maria Tubau, autor de la biografia i fill d’Enriqueta Gallinat; Llum 

Ventura, impulsora de “Les Dones del 36”; Alfred Bosch, president del grup municipal 

d’Esquerra Republicana a Barcelona; i Joan Manuel Tresserras, president de la Fundació 

Josep Irla. L’acte el va presentar l’advocada i política Pilar Vallugera. 

Vallugera va qualificar el llibre com una biografia indispensable i va parlar sobre com va 

conèixer l’Enriqueta Gallinat al Casal de Ciutat Vella, on van compartir militància política. 

“La seva presència generava molt de respecte. Darrera seu hi havia tanta experiència, tantes 

vivències, tants coneixements i tants anys de lluita que sempre t’empenyia a millorar” va 

comentar Pilar Vallugera. 

Llum Ventura va descriure Gallinat com una persona receptiva i col·laboradora en la 
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recuperació de la memòria a través del col·lectiu de “Les Dones del 36”. 

Alfred Bosch va destacar la importància d’Enriqueta Gallinat com un dels fils tènues però 

molt resistents que ens han passat el testimoni: “Avui som on som gràcies a homes i dones 

com ella, que van lluitar per la causa de la llibertat, del país i de la igualtat”, va dir Bosch. 

Josep Maria Tubau va donar una visió més personal d’Enriqueta Gallinat i va explicar que 

va decidir escriure el llibre després que l’Ajuntament de Barcelona dediqués un espai públic 

a la seva mare. 

La cloenda va anar a càrrec de Joan Manuel Tresserras. 

 

“Enriqueta Gallinat. Una republicana barcelonina del segle XX” a Sitges 

La biografia d’Enriqueta Gallinat es va presentar al Centre Cultural Miramar de Sitges el dia 

17 de setembre. 

A l’acte hi van participar Rosa Tubau, regidora de Cultura i néta de la biografiada; Josep 

Vall, director executiu de la Fundació Josep Irla; Josep Maria Tubau, autor del llibre i fill de 

Gallinat; i Miquel Forns, alcalde de Sitges. 

Enriqueta Gallinat i Roman va néixer a Barcelona l’any 1909. Amb arrels familiars al 

Matarranya i a València, s’inicià de ben jove en política de la mà del seu pare, un republicà 

radical admirador d’Alejandro Lerroux. 

Després d’un breu però intens pas pel PRR, el 1934 es va afiliar a Esquerra Republicana de 

Catalunya; durant la Guerra Civil va ser secretària d’Hilari Salvadó, alcalde de Barcelona, i 

secretària d’Agitació i Propaganda de la Unió de Dones de Catalunya. 

Enriqueta Gallinat i el seu marit, el periodista Enric Tubau, el 1939 van marxar a l’exili, on 

va col·laborar amb la Resistència francesa. Davant el risc de caure en mans nazis, van tornar 

a Catalunya on va ser empresonada durant deu mesos. 

A partir de 1977 i en diverses etapes va ser consellera de districte a l’Eixample i membre de 

l’Executiva Nacional d’Esquerra Republicana. 

Des de 1977, durant els últims anys de la seva vida, amb companyes d’altres formacions 

d’esquerres es va dedicar a difondre els ideals i l’experiència de la seva generació 

republicana des de “Les Dones del 36”. Enriqueta Gallinat va morir a Barcelona el 2006. 

 

Presentació de la biografia de Pere Cerezo 

El 18 de desembre es va presentar al centre Cívic del Barri Vell-Mercadal el llibre “Pere 

Cerezo, entre Girona i Argentina”, de Jordi Galí, guanyador de la Beca d’Estudis Històrics 

President Irla 2017. 

Hi van participar Jordi Galí, historiador i autor de la biografia; Josep Huguet, patró de la 

Fundació Josep Irla; Quim Ayats, senador d’Esquerra Republicana per Girona; Joaquim 

Nadal, catedràtic d’Història Contemporània de la UdG; i Marta Madrenas, alcaldessa de 

Girona. 

Tots ells van coincidir en destacar la tasca de Pere Cerezo, un personatge que al llarg de la 

seva vida va lluitar a favor d’una Catalunya republicana, fent front a les adversitats de la 
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Guerra Civil i l’exili. 

Jordi Galí va dir: “Crec que aquest acte i aquest llibre són una bona mostra de gratitud per 

un gironí que va deixar petjada a un costat i altre de l’Atlàntic”. 

Pere Cerezo va néixer el 1890 a Mendoza, Argentina, fill d’una família d’immigrants de la 

Rioja que es van instal·lar a Girona quan Cerezo tenia 6 anys, i esdevingué un personatge 

representatiu de la Girona republicana dels anys vint i trenta. 

Al llarg dels anys, Pere Cerezo va compaginar la seva activitat laboral amb el seu 

compromís social i polític; va ser president del Centre d’Unió Republicana (1915), regidor i 

tinent d’alcalde de l’ajuntament de Girona (1918-1922), i regidor (1931-1934) després de la 

dictadura de Primo de Rivera. A partir de 1932 va ser diputat al Parlament de Catalunya, 

empresonat pels Fets d’Octubre de 1934 i el darrer alcalde de la Girona republicana (1937-

1939) enmig de la Guerra Civil. La fi del conflicte va suposar l’exili a l’Argentina natal, 

però no la fi del seu compromís catalanista i republicà. Va presidir el Casal de Catalunya a 

Buenos Aires i va impulsar els Jocs Florals de la Llengua Catalana de 1960. Va morir a 

Buenos Aires el 1977. 

 

3. Àmbit Polític i Socioeconòmic 

Aquesta 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 2018-2019 va tenir lloc el 24 d’octubre a l’Auditori del 

Campus de Poblenou de la UPF amb la conferència de Ramón Zallo, comunicòleg i 

catedràtic de la Universitat del País Basc, “Democràcia i diversitat davant el canvi digital”. 

Lluís Pérez, director acadèmic de la Fundació Josep Irla, va ser l’encarregat de presentar i 

cloure l’acte. 

Zallo, autor expert en la temàtica i autor de llibres sobre economia política de la cultura i de 

la comunicació, va iniciar la conferència centrant-se en el concepte de canvi digital i com 

aquest comporta, al seu torn, canvis en la socialització de la ciutadania. “Es multipliquen els 

focus i els centres d’opinió pública, així com les comunitats convencionals es solapen a les 

comunitats virtuals” va afirmar. 

Zallo també va advertir dels perills del nou paradigma comunicatiu introduït pel canvi 

digital. El catedràtic va afirmar que la comunicació ha crescut més ràpidament que la 

democràcia i això provoca que el canvi digital afavoreixi l’emergència de posicions 

autoritàries gràcies a enginyeries de manipulació. Zallo opina que “un país que aposti per 

aprofundir en la democràcia ha de democratitzar els accessos i comunicacions i gestionar la 

diversitat”. Ramón Zallo va dir “No és la tecnologia la que transforma el món, sinó que són 

les relacions de poder i socials les que ubiquen el lloc de la tecnologia”. 
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Revista Eines 

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

visibilitat al pensament de l’esquerra nacional. 

Segons les estadístiques que publica el RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert), l’any 

2018 van haver-hi 15.719 consultes telemàtiques de la revista Eines i sumant-li l’edició en 

paper podem dir que els lectors de la revista van superar els 20.000. 

Al llarg del 2018 han vist la llum 3 nous números de la revista: 

 

Eines 30 

Editada a finals del 2017, el 25 de gener es va presentar al Harlem Jazz Club el número 30 

de la revista Eines, titulat “La nació al segle XXI: replegament o evolució?”. 

La revista tracta sobre com s’ha de repensar la nació avui en dia, i què suposa la nova 

interpretació del concepte. 

La presentació consistí amb una conversa entre Mercè Barceló, catedràtica de Dret 

Constitucional de la UAB, i Ester Capella, diputada d’Esquerra Republicana al Congrés. 

Ester Capella va explicar que la nació és la voluntat permanent de pertànyer a una realitat 

política, històrica i cultural, amb una llengua comuna i amb vincles de solidaritat entre les 

persones que hi viuen. “És allò que fem nosaltres com a ciutadania en la voluntat de canviar 

allò que no ens agrada, en  aquest supòsit de construir la República, com un espai de 

fraternitat, solidaritat, que no es construeix en contra de ningú”, va dir la diputada. 

Mercè Barceló va exposar que el moviment independentista és una reivindicació de més 

democràcia, no de més nació. “La nostra reivindicació passa per construir un projecte comú 

en què els ciutadans volem ser els actors principals de la presa de decisions”, va dir. 

Joan Manuel Tresserras, president de la Fundació Josep Irla, va cloure l’acte. 

 

 

Eines 31 

El 10 de maig es va presentar al Harlem Jazz Club el número 31 de la revista Eines titulat 

“Els drets civils sota amenaça”. La presentació va anar a càrrec d’Ernest Maragall, diputat 

al Parlament de Catalunya, i d’Anaïs Franquesa, directora de litigi d’Irídia-Centre per la 

Defensa dels Drets Humans, que van reflexionar sobre el retrocés dels drets civils, i sobre el 

binomi llibertat-seguretat. 

L’Eines 31 inclou articles sobre els retrocessos en matèria de llibertat d’expressió, 

intolerància religiosa, dret a la privacitat i vigilància governamental a l’era d’internet, 

llibertats civils i seguretat, la situació política a Hongria, o la distribució del temps amb 

perspectiva de gènere, entre d’altres. 
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Eines 32 

El 10 d’octubre es va presentar al Harlem Jazz Club el número 32 de la revista Eines titulat 

“Dissidències sexuals”. La presentació la van fer Carme Porta, activista feminista i LGTBI, 

i Jordi Samsó, activista LGTBI. 

En la seva intervenció, Carme Porta va voler fer un breu repàs de l’evolució de les polítiques 

LGTBI a Catalunya, on considera que s’ha avançat molt en els darrers 15 anys. Segons 

Porta, en aquest sentit, som referents. 

Jordi Samsó va destacar el treball del moviment LGTBI en les darreres dècades, des del 

treball en la clandestinitat als anys setanta, les manifestacions dels vuitanta i l’impuls que va 

rebre el col·lectiu amb el Govern d’Entesa. Samsó també va afirmar que a dia d’avui s’ha 

aconseguit que a Catalunya no hi hagi cap discriminació legal pel col·lectiu LGTBI. 

Lluís Pérez, director acadèmic de la Fundació Josep Irla, va explicar que el contingut central 

de l’Eines 32 connecta amb la temàtica del número anterior, dedicat al retrocés dels drets 

civils i l’ascens de l’autoritarisme. 

 

Col·lecció Papers 

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

política i socioeconòmica europea. 

 

Presentació de l’informe “Polítiques migratòries i propostes de futur. Una anàlisi de 

Catalunya dins Europa” 

El 2 de febrer a l’Aula Europa de Barcelona, en el marc de l’acte “Les migracions a Europa i 

Catalunya: reptes i propostes”, es va presentar l’informe “Polítiques migratòries i propostes 

de futur. Una anàlisi de Catalunya dins Europa”, número 5 de la col·lecció Papers. L’autora 

de l’informe és la politòloga Helena Castellà. 

L’informe analitza la composició actual dels sistemes de gestió de les migracions en tots els 

seus aspectes bàsics: control de fluxos, estrangeria, asil i integració. El document fa una 

diagnosi i proposa mesures de reforma del sistema de gestió de les migracions, tant a 

Catalunya com al conjunt de la UE. 

Es pot consultar l’informe a: 

http://irla.cat/publicacions/05-politiques-migratories-propostes-futur/ 

 

Presentació d’un estudi sobre governança cultural 

El 9 de febrer es va presentar a l’Aula 0 del MACBA l’estudi “Governança cultural, 

identitat i territori. Polítiques culturals a Catalunya”, editat per la Fundació Josep Irla i 

obra de Santi Martínez Illa, analista de polítiques culturals; Mariano Martín Zamorano, 

investigador del Centre d’Estudis sobre Cultura Política i Societat de la UB; i Joaquim Rius 

Ulldemolins, professor del departament de Sociologia i Antropologia Social de la UV. 

Hi van intervenir Santi Martínez Illa; Mariano Martín Zamorano; Jenn Díaz, escriptora i 

diputada; i Joan Manuel Tresserras, president de la Fundació Josep Irla. 

http://irla.cat/publicacions/05-politiques-migratories-propostes-futur/
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L’estudi s’estructura en dos blocs: un dedicat a la institucionalització del sector cultural i la 

política cultural a Catalunya, i l’altre adreçat a l’anàlisi de les polítiques en el marc polític i 

administratiu de l’Estat espanyol i al desenvolupament de les estructures d’estat. 

 

Cicle “Feminisme: memòria i lluites” 

Fou un cicle organitzat per la Fundació Josep Irla amb el suport de la Biblioteca Francesca 

Bonnemaison en el què es presentaren estudis sobre feminisme. 

Presentació de l’estudi “Matrimonis forçats i polítiques de prevenció” 

El 20 de febrer es va inaugurar el cicle “Feminisme: memòria i lluites” amb la presentació 

de l’estudi “Matrimonis forçats i polítiques de prevenció. Campanyes de la societat civil del 

Regne Unit i Escòcia i la seva aplicació a Catalunya” de Marta Roqueta, guanyadora de la 

Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza 2016. La va acompanyar Estel Solé, escriptora i 

actriu. 

Marta Roqueta va començar explicant que un matrimoni és forçat si es produeix sense el 

consentiment vàlid de com a mínim un dels contraents. 

Va explicar que els motius que la van portar a analitzar la problemàtica al Regne Unit i a 

Escòcia són que el Regne Unit és un referent en la lluita contra els matrimonis forçats i 

Escòcia té unes competències similars a les de Catalunya. El 2016 els Mossos d’Esquadra 

van atendre catorze casos de matrimonis forçats, en deu dels quals hi havia una menor 

afectada. 

Estel Solé va comentar que el feminisme no és una moda. “Les dones estem obrint els ulls i 

estem decidides a plantejar i exigir nous vincles amb els homes però també amb nosaltres 

mateixes”, va dir. 

L’estudi analitza la tasca de les associacions, entitats i organitzacions que, des de la societat 

civil, vetllen pels drets de les dones. 

 

 

Presentació de la biografia de Maria Dolors Bargalló 

L’1 de març es va presentar a l’Espai Francesca Bonnemaison el segon acte del cicle 

“Feminisme: memòria i lluites”, la biografia “Maria Dolors Bargalló. Feminista i 

propagandista d’Esquerra”, realitzada gràcies a la Beca d’Estudis Històrics President Macià 

2016 atorgada a Betsabé Garcia. 

Hi van participar Carme Forcadell, diputada al Parlament de Catalunya; Queralt Solé, 

professora d’Història de la UB; Betsabé Garcia, autora de la biografia; i Joan Manuel 

Tresserras, president de la Fundació Josep Irla. L’acte el va presentar Estel Solé, escriptora i 

actriu. 

Carme Forcadell va destacar que les dones republicanes van perdre la guerra dues vegades 

perquè van perdre drets i llibertats però també la possibilitat de canviar el seu futur. 

Forcadell va llegir un fragment d’un article publicat per un grup de dones al diari L’Opinió 

el 29 de juny de 1931: “No és protecció el que nosaltres demanem, volem que es reconeguin 
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els nostres drets”. Carme Forcadell va parlar de dones brillants i considera que tenim el 

deure de continuar la feina que van fer aquestes dones, de seguir lluitant. 

Queralt Solé va explicar que les dones van començar a participar en política a la República, 

però que eren una minoria. Segons Solé, les capdavanteres van fer periodisme perquè volien 

donar a conèixer la seva opinió respecte al que passava al seu voltant. Però tot el que van 

aconseguir es va veure esclafat per la dictadura franquista. 

Betsabé Garcia va dir de Bargalló: “És una persona que es va desenvolupar, era una dona 

molt moderna i va acabar sent pràcticament diplomàtica. És una dona èpica i tràgica, que no 

va poder tornar mai a casa”. El 1939, a la fi de la Guerra Civil, s’exilià a Mèxic, on va viure 

fins a la seva mort, el 1980. 

Joan Manuel Tresserras va comentar que “A la Fundació Josep Irla hi ha una línia clara 

dedicada al rescat de la memòria de dones excepcionals, que són casos singulars ja que la 

situació era molt pitjor del que suggeririen algunes d’aquestes biografies”.  

 

Presentació d’un estudi sobre conciliació i corresponsabilitat 

El 7 de març es va presentar a la Biblioteca Francesca Bonnemaison l’estudi “Conciliació i 

corresponsabilitat. Una perspectiva feminista”, darrer acte del cicle “Feminisme: memòria i 

lluites”. 

Hi van intervenir les autores de l’estudi, Cristina Sánchez Miret, professora de Sociologia de 

la UdG; i Núria Villena Tudela, sociòloga. Estel Solé, escriptora i actriu, va moderar l’acte. 

Segons Sánchez Miret, parlem molt de conciliació però no tant de corresponsabilitat. “En 

l’estudi hem volgut posar èmfasi en la perspectiva feminista i hem volgut reforçar una idea 

molt bàsica: tot allò que hem après dels estudis de gènere no ha traspassat el món del sentit 

comú o allò que fem quotidianament”, va dir. 

Núria Villena va explicar que és necessari que el treball de cura tingui més valor, ja que és 

part del sistema econòmic i que cal fer-ho entre tots. En referència a les polítiques del temps, 

va dir que cal avançar cap a la reforma horària. 

Per acabar, les autores van explicar que no entenen les polítiques de conciliació sense les 

polítiques de corresponsabilitat, i que aquesta corresponsabilitat, tant individual com social, 

no s’ha de produir només per part dels homes sinó també per part de l’estat. 

 

Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza 2018 

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. 

El jurat format per Sílvia Claveria, politòloga; Carla Vall, advocada i responsable de Gènere 

d’Irídia; i Carme Porta, exdiputada al Parlament de Catalunya, van decidir atorgar la beca a 

Berta Florés pel treball “Ciberfeminisme a Catalunya: el cas del #8M. Pràctiques, reptes i 

possibilitats de les xarxes socials en la lluita per la igualtat”. 
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El projecte pretenia veure l’impacte de les TIC en l’activisme feminista català i la seva 

repercussió en la societat. 

L’estudi analitza el ciberfeminisme com una eina de transformació social i identifica 

referents dins del moviment català així com l’organització des de les xarxes, amb una 

especial mirada al #8M. 

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

 

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, la Fundació Josep Irla convoca la Beca Postdoctoral Irla d’Anàlisi i 

Pensament Social. La beca està dotada amb 35.000 euros. 

La beca per al curs 2018-2019 es va atorgar a Berta Güell per desenvolupar el projecte 

“Catalans i catalanes d’origen asiàtic: reptes i oportunitats en les trajectòries educatives i 

laborals”. 

El projecte, tutoritzat per la Dra. Sònia Parella, es desenvolupa a la UAB amb l’objectiu de 

realitzar una diagnosi de les trajectòries educatives i laborals dels catalans i catalanes 

d’origen asiàtic. S’elabora un estat de la qüestió sobre la comunitat asiàtica a Catalunya; 

s’analitza els itineraris subjectius d’aquesta comunitat pel que fa a les seves trajectòries 

educatives i laborals; i es transferirà el coneixement generat al conjunt de la societat per tal 

de promoure la plena incorporació d’aquestes comunitats a la societat. 

Berta Güell és doctora en Sociologia per la UAB, ha cursat el Màster Oficial de Recerca en 

Sociologia de la UB i és llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la UAB. 

 

Presentació del llibre “Comunicació, xarxes i algoritmes” 

El 16 de març es va presentar al Local L de la Fàbrica Lehmann el llibre “Comunicació, 

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

Martí Petit, expert en regulació audiovisual, va estar acompanyat de Cristina Cullell, experta 

en política europea de l’espai radioelèctric i serveis de comunicació electrònica i de Joan 

Manuel Tresserras, president de la Fundació Josep Irla. 

Tresserras va reflexionar sobre les bombolles informatives i la individualització que 

provoquen els algoritmes. 

Martí Petit va comentar que la societat connectada és aquella en què hi ha multitud de 

dispositius connectats que generen moltes dades, conegudes com a big data. Segons Petit, hi 

ha instruments informàtics que permeten manejar aquestes dades, tenint en compte la nostra 

traçabilitat. Això és el que provoca bombolles informatives. “Els algoritmes són propietat 

industrial de cada empresa i opacs”. Segons l’autor, pel bé general és important que els 

algoritmes siguin transparents i auditables. 

Cristina Cullell va parlar dels perills que suposen els algoritmes i el big data, per exemple 

pel fet que els ciutadans ens convertim en generadors de dades que poden ser utilitzades per 

enriquir grans corporacions. Van acabar dient que cal dotar la població d’eines per moure’s 

en aquest món. 
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Universitat Catalana d’Estiu 

Un any més la Fundació Josep Irla va estar present a la Universitat Catalana d’Estiu, 

enguany la 50a edició, a Prada de Conflent del 17 al 21 d’agost, on es van celebrar les IX 

Jornades de la Fundació Josep Irla a la UCE “El fantasma de l’autoritarisme”. El cicle de 

ponències i xerrades va posar el focus a l’augment de l’extrema dreta a Europa com a 

conseqüència de la crisi econòmica del 2008 i les convulsions polítiques dels darrers anys. 

El 17 d’agost Laura Medina, membre d’Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans, 

va impartir una conferència en la que analitzava l’actual repressió a l’Estat espanyol, així 

com els mecanismes de defensa que té a disposició la ciutadania per a poder revertir aquesta 

deriva autoritarista. 

El 18 d’agost va participar a les Jornades Pau Morales, portaveu nacional del Jovent 

Republicà; Marta Rosique, secretària de Política i Cooperació Internacional; i Emma Soler, 

portaveu del Jovent Republicà a la Catalunya Nord. Hi van presentar la campanya “Plantem 

Cara: Lluita i Llibertat”, que desglossa l’estratègia de l’organització juvenil per tal de 

combatre la repressió mentre es treballa per assolir la República Catalana. 

El 19 d’agost Marta Brik, politòloga experta en Política i Relacions Internacionals, va 

explicar exemples d’autoritarisme i extrema dreta a les institucions amb el cas d’Hongria 

com a màxim exponent. 

La Lliçó Magistral Víctor Torres es va celebrar el 20 d’agost. Enguany va girar entorn del 

50è aniversari del “maig del 68”. Josep Huguet, exconseller de la Generalitat de Catalunya, 

patró de la Fundació Josep Irla i activista als Països Catalans durant el maig del 68; Ramon 

Gual, professor i activista al maig del 68 a la Catalunya Nord i a l’Estat Francès; i Ana 

Surra, diputada al Congrés per Esquerra Republicana i també activista a Amèrica durant el 

maig del 68, van reflexionar des dels seus respectius punts de vista polítics i personals com 

van viure aquells mesos de mobilitzacions. 

El 21 d’agost es va comptar amb la presència de Jordi Solé, eurodiputat d’Esquerra 

Republicana, que va parlar sobre el creixement de l’extrema dreta a Europa, no només al 

carrer sinó també a les institucions europees. 

 

Presentació del llibre “El quart poder i la independència” 

El 18 d’octubre es va presentar al Col·legi de Periodistes de Catalunya el llibre “El quart 

poder i la independència. La batalla mediàtica per l’1 d’octubre”, de Josep Gifreu, 

guanyador del Premi d’Assaig Irla 2018. 

Hi van participar Josep Gifreu, autor del llibre i catedràtic emèrit de Teoria de la 

Comunicació de la UPF; i Maria Corominas, professora del departament de Mitjans de 

Comunicació i Cultura de la UAB. La benvinguda va anar a càrrec de Neus Bonet, degana 

del Col·legi de Periodistes de Catalunya. 

Gifreu va voler destacar que la importància dels esdeveniments va més enllà dels fets en si 

mateixos, ja que hi ha una batalla pel control del relat i el discurs: “El poder de la imatge és 

una evidència absoluta des de molt abans de l’1 d’octubre, però especialment l’1 d’octubre, 

on hi ha més de 800 vídeos de la violència policial”, va dir. 
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En el cas dels “Fets d’octubre de 2017” va explicar que hi ha tres grans responsables 

fonamentals de producció de relat: els governs (incloent als polítics), els grans mitjans de 

comunicació, i els ciutadans a través de les xarxes socials. 

Joan Manuel Tresserras, president de la Fundació Josep Irla, va cloure l’acte. 

 

4. 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 a 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 a 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, premi de pensament amb l’objectiu d’estimular 

l’estudi de la realitat política, econòmica, social i cultural dels Països Catalans. 

La Nit Irla 2018 celebrada el 14 de juny a l’Ateneu Barcelonès amb un intens record per als 

presos polítics i exiliats, va comptar amb la participació de les persones i entitats 

guardonades i l’assistència de nombrós públic. 

La inauguració va anar a càrrec de Joan Manuel Tresserras, president de la Fundació Josep 

Irla. Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya, va cloure l’acte. 

 

Memorial Francesc Macià 

El Memorial Francesc Macià 2018, en la seva categoria individual, va ser atorgat a Teresa 

Juvé “per la seva trajectòria com a escriptora i pedagoga i pel seu compromís en la 

construcció d’un país més just i lliure”. 

I en la seva categoria col·lectiva, va ser atorgat a l’Associació Catalana pels Drets Civils 

“per donar veu als represaliats i fer suport a les famílies dels presos i exiliats polítics 

catalans”. El premi el van recollir Diana Riba, parella de Raül Romeva; i Ferran Civit, 

parella de Meritxell Serret. 

 

Memorial Lluís Companys 

El Memorial Lluís Companys 2018 va ser atorgat, en la seva categoria individual, a Carles 

Vallejo “per la seva trajectòria en la defensa dels drets humans i les llibertats civils i 

polítiques, i per la seva tasca per la recuperació de la memòria de les lluites sindicals i 

obreres durant el franquisme fins a l’actualitat”. 

I en la categoria col·lectiva , va ser atorgat a Irídia – Centre per la Defensa dels Drets 

Humans “pel seu treball en la defensa dels drets civils i polítics”. El premi el va recollir 

Anaïs Franquesa. 

 

Premi d’Assaig Irla 

El Premi d’Assaig Irla 2018 va ser atorgat a Josep Gifreu per l’obra “El quart poder i la 

independència. La batalla mediàtica en els “fets d’octubre” del Procés”. 
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Es tracta d’un treball que analitza el paper central dels mitjans de comunicació en el procés 

polític català. 

Per Gifreu, els fets d’octubre van tenir tres protagonistes principals: els governs, el 

moviment popular i els mitjans de comunicació. L’autor va explicar que per elaborar 

l’assaig va resseguir centenars de peces polítiques, la major part de premsa però amb un ull 

posat a la televisió i a Twitter. 

 

5. Cooperació i relacions internacionals 

La Fundació organitza cada any diverses activitats lligades a la cooperació i a les relacions 

internacionals, de cara a mantenir vincles i generar sinèrgies amb entitats d’altres països. 

 

Coppieters Foundation 

S’ha participat del dia a dia de la Coppieters Foundation, fundació europea coneguda fins 

aquest any amb el nom de Centre Maurits Coppieters, de la qual en formem part, tot assistint 

a les reunions trimestrals de l’executiva i de l’Advisor Scientific Council a Brussel·les, així 

com a l’Assemblea General anual que es va celebrar a Landshut (Baviera) a l’abril. 

 

Mostra ImagiNation a la Facultat de Dret de la UB 

El 2 de maig es va inaugurar, al vestíbul de l’edifici principal de la Facultat de Dret de la 

UB, l’exposició ImagiNation. Hi van participar Xavier Pons, degà de la Facultat de Dret de 

la UB; Joan Manuel Tresserras, president de la Fundació Josep Irla; Marta Rovira Martínez, 

professora de Sociologia de la UAB; i Josep Maria Reniu, professor de Ciència Política de la 

UB. 

La mostra repassa 100 anys de cartellisme sobre autodeterminació a Europa i presenta les 

lluites de diverses nacions sense estat estructurades en deu blocs temàtics: autodeterminació, 

Europa, pau, medi ambient, drets lingüístics, igualtat de gènere, justícia social, 

internacionalisme i solidaritat, democràcia participativa i identitat nacional. 

 

Jornada sobre la problemàtica de la precarietat 

El 19 de desembre es va celebrar al CCCB la jornada “El fantasma de la precarietat”, 

organitzada conjuntament per la Fundació Josep Irla i la Coppieters Foundation. 

Hi van participar Mihaela Vancea, professora investigadora a la UPF; Montse Solé, 

professora de Dret a la UdG; Xavier Cuadras, professor d’Economia a la UPF; Francisco 

Xavier González Sió, secretari confederal de negociació col·lectiva de la CIG; i Josep 

Ginesta, secretari general de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya. 

A la jornada es va presentar l’estudi “La flexiseguretat com a política laboral. Una anàlisi 

comparativa”, obra de Montse Solé. 

El treball reflexiona sobre la flexiseguretat, un concepte que combina la flexibilitat per a 

l’empresa i la seguretat per al treballador al mantenir-se en situació d’ocupació. Solé pren 

com a cas d’estudi Dinamarca, Noruega, Finlàndia i Països Baixos i compara els resultats 
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tenint en compte les estructures econòmiques, socials i de concertació de cada país. 

Reflexiona també sobre quines lliçons se’n poden treure per a Catalunya. 

Mihaela Vancea va dedicar una part de la jornada a parlar d’una dimensió de la precarietat 

que cada dia afecta a més joves: el fenomen NEET (Not in Education, Employment or 

Training), conegut també com a fenomen “ni-ni”. 

Vancea i Solé van conversar amb Xavier Cuadras i Francisco Xavier González Sió sobre 

l’impacte de la precarietat en la societat d’avui i, especialment, sobre els joves. 

Cuadras va lamentar que “El sistema productiu català és en part responsable de la taxa 

d’abandonament escolar de Catalunya”. 

González Sió va anar més enllà: “Ens trobem en un sistema econòmic-social que ja va 

néixer mort des d’un principi, ja que només afavoreix la patronal, en detriment del 

treballador, i on els sindicats es mantenen passius”.  

Josep Ginesta va ser l’encarregat de tancar la jornada. Ginesta  va subratllar que l’equilibri 

de forces és una oportunitat perquè el mercat laboral sigui exitós a nivell de les empreses i 

dels treballadors. 

 

Presentació a Brussel·les del projecte Political Lives 

El 12 de juliol es va presentar, al Centre Cultural Saint Jean Baptiste au Béguinage de 

Brussel·les, Political Lives, una col·lecció d’una sèrie de biografies de polítics, acadèmics i 

activistes que van tenir un paper rellevant al llarg del segle XX. Josep Vall, director executiu 

de la Fundació Josep Irla i vicepresident de la Coppieters Foundation, va parlar del projecte 

del qual n’és coordinador. Van intervenir a l’acte Meritxell Serret, delegada del Govern 

davant la UE; i Toni Torres, historiador i membre del Casal Català a Brussel·les. Roser 

Maresma, presidenta del Casal Català de Brussel·les, va presentar l’acte. 

Josep Vall va explicar que el projecte pretén recuperar noms de persones que van fer política 

posant els seus ideals per sobre dels seus interessos. Meritxell Serret va afirmar: “L’exili 

m’ha ensenyat que a través de descobrir la història podem millorar la cultura política d’un 

país”. 

En el marc de l’acte es van presentar les primeres biografies de la sèrie editades en anglès, 

són les de Maurits Coppieters i Lluís Companys. 

 

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. 

 

Viatges a Mèxic 

Per encàrrec de la Fundació Josep Irla els historiadors Josep Puy al gener i Pau Vinyes i 

Roig al desembre van viatjar a Mèxic per recollir informació i documentació dels 

republicans que es van exiliar en aquest país americà. 
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Trobada amb el Casal Català de Buenos Aires 

Josep Vall, director executiu de la Fundació Josep Irla, va visitar durant el mes de juny 

l’Argentina i Xile fent una recerca sobre els republicans catalans exiliats. Es va entrevistar 

amb Josep Meléndez i Albert Hug Aebicher, president i secretari del Casal de Catalunya a 

Buenos Aires i va aprofitar l’ocasió per entregar uns exemplars del llibre “Pere Cerezo. 

Entre Girona i Argentina”, de Jordi Galí.  

 

Viatge a Colòmbia 

David Minoves va viatjar el mes de juny a Colòmbia per tal d’informar-nos de primera mà 

del procés de pau que viu el país. Així mateix, va aprofitar per ser observador electoral de la 

segona volta de les eleccions presidencials del país. 

 

XXIV Foro de São Paulo  

La Fundació Josep Irla va participar una edició més al Foro de São Paulo que enguany es 

celebrava a La Habana, Cuba, del 14 al 19 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 amb altres entitats del tercer sector. 

 

6. Cultura 

 

Acte Palau i Fabre 

El passat 21 de febrer la Fundació va convidar a assistir a l’espectacle “la llavor de l’amor”, 

recital político-musical de textos de Palau i Fabre. 

L’espectacle va anar a càrrec de Montse Guallar i Max Sunyer i va estar ambientat a la Casa 

Vicens d’Antoni Gaudí. 

 

Et vindré a tapar 

El 18 d’abril la Fundació va convidar a assistir a un passi especial de l’obra de teatre “Et 

vindré a tapar”, al teatre La Vilella de Barcelona. 

En acabat hi va haver un col·loqui amb els actors i un petit refrigeri. 

 

Homenatge a Joan Fuster 

El Col·lectiu Desvalls, la Fundació Independència i Progrés i la Fundació Josep Irla van 

organitzar un homenatge a Joan Fuster titulat “Joan Fuster, mesura de totes les coses” que es 

va celebrar el 21 d’abril a l’Auditori Plana de l’Om de Manresa. Antoni Furió, catedràtic 

d’Història Medieval de la UV, va oferir la ponència “El llegat polític i intel·lectual de Joan 

Fuster”. En acabar, la companyia La Veurem Teatre va representar l’espectacle “La mata de 

jonc”. 
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Finalment va tenir lloc el debat “La vigència del concepte fusterià de Països Catalans”, amb 

David Miró, subdirector del diari Ara, i Francesc Ribera “Titot”. Va ser moderat per Aïna 

Font. 

 

Maragall a casa 

La Fundació Josep Irla vam convidar el passat 5 de juliol a assistir a l’espectacle Maragall a 

casa, construït a partir dels articles, poemes i correspondència de Joan Maragall, des del 

menjador de la seva la Casa-Arxiu Joan Maragall, a Barcelona. 

La proposta, de Josep Maria Jaumà, explica les vivències, els somnis i l’ideari del poeta. La 

interpretació va anar a càrrec de Jep Barceló i la directora de l’espectacle és Dolors 

Vilarasau. En acabar es va oferir una visita a la Casa-Arxiu. 

 

Cinefòrum “El Xile neoliberal: l’herència de Pinochet” 

El 12 de novembre vam organitzar el Zum Zeig cine cooperativa un passi del documental 

“Chicago Boys”. L’acte va ser presentat per l’historiador Ramon Alquézar i va comptar amb 

un col·loqui posterior amb Javier Tapia i Josep-Maria Arauzo-Carod. En acabat hi va haver 

un petit refrigeri. 

 

El Club Irla assisteix a l’obra de teatre “Rastres_Argelers” 

El 22 de novembre, al teatre El Maldà de Barcelona, amics i col·laboradors de la Fundació 

Josep Irla van assistir a l’espectacle “Rastres_Argelers”, obra creada i dirigida per la 

dramaturga Aina Huguet. 

Josep Vall, director executiu de la Fundació Josep Irla, va obrir el passi posant en valor el 

relat de l’espectacle entorn de l’exili republicà. Josep Huguet, patró de la Fundació Josep 

Irla, va dirigir unes paraules al públic assistent defensant la importància de preservar la 

memòria històrica en el present i el futur del país. 

La proposta teatral, interpretada per la mateixa Aina Huguet i l’actriu Ariadna Fígols, és un 

viatge i un homenatge a la memòria dels refugiats de la Guerra Civil que en l’exili van ser 

tancats en camps de concentració, com el d’Argelers. 

 

La Fundació Josep Irla col·labora en la presentació del nou número de L’Espill 

El 28 de novembre es va presentar al Pavelló Mies van der Rohe el número 58 de la revista 

L’Espill, en el marc de la qual Joan Manuel Tresserras, president de la Fundació Josep Irla, 

va participar en el debat “La relació cultural i social entre Barcelona i València”, en què va 

subratllar la importància de treballar per intensificar la vinculació de present i futur entre 

ambdós territoris. Hi van participar Simona Skrabec, assagista i traductora; Josep Maria 

Muñoz, director de L’Avenç; i Antoni Furió, codirector de la revista L’Espill. 

La presentació de la revista L’Espill va anar a càrrec de Gustau Muñoz, codirector de la 

revista; Manel Guerrero, crític i historiador d’art; i de l’artista Domènec, a qui se’n dedica 

una secció especial en aquest número. El mateix artista va crear un article que porta per títol 
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“La mirada de Domènec” sobre la seva intervenció al Pavelló Mies van der Rohe. 

 

7. Casa Irla 

Durant el 2018 la Fundació Josep Irla ha continuat realitzant la gestió museística i fomentant 

l’activitat cultural de la Casa Irla de Sant Feliu de Guíxols, d’acord amb l’ajuntament del 

municipi. 

 

Museu Irla 

La Casa Irla a la seva primera planta compta amb un museu permanent dedicat a qui fou 

president de la Generalitat a l’exili, Josep Irla i Bosch, que es va inaugurar l’any 2009. S’ha 

mantingut un horari d’obertura i s’han programat visites guiades a petits grups i centres 

d’educació secundària. 

 

Programació cultural 

S’han programat les següents activitats culturals: 

Presentació de llibres 

- Dissabte 27 de gener: “El setè camió: el tresor perdut de la República”, d’Assumpta 

Montellà. 

- Dissabte 24 de febrer: “La vuitena caixa”, de Dory Sontheimer. 

- Divendres 2 de març: “Els carrers seran sempre nostres”, de Liz Castro. 

- Dissabte 17 de març: “I tot això com es paga? Cent claus per entendre la hisenda 

catalana”, de Ferran Casas i Roger Tugas. 

- Dissabte 12 de maig: “Operació urnes”, de Laia Vicens i Xavi Tedó. 

- Dissabte 19 de maig: “El tsunami. Com i per què el sistema de partits català ha 

esdevingut irreconeixible”, de Joan B. Culla. 

- Divendres 25 de maig: “Bon dia, són les vuit!”, d’Antoni Bassas. 

- Dijous 28 de juny: “Nou homenatge a Catalunya”, de Vicent Partal. 

- Dissabte 29 de setembre: “La nena que volia dibuixar. Els meus petits records de 

postguerra”, de Roser Capdevila. 

- Dissabte 6 d’octubre: “Lo sublime contemporáneo. Paisaje de la perplejidad”, de 

Pere Sala i Martí. 

- Dissabte 20 d’octubre: “República pagesa”, de Montserrat Tura. 

- Divendres 23 de novembre: “España quedó atrás”, de Ramon Cotarelo. 

- Dissabte 15 de desembre: “Sueño...Sueños rotos”, de Carles Pérez-Villalba. 
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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 2018 vam poder veure: 

- Del 13 de gener al 4 de març: “Blanc”, d’Ana Garcia Royo “Anagaro” (Pintura) 

- Del 10 de març al 29 d’abril: “Face to face”, d’Olga Massaguer (Pintura) 

- Del 5 de maig a l’1 de juliol: “Diferents maneres d’estructurar un viatge”, de Juli 

Martí Casals (Pintura) 

- Del 7 de juliol al 2 de setembre: “Paisatges de mar i muntanya”, de Rosa Torres 

(Pintura) 

- Del 8 de setembre al 4 de novembre: “Blauzonen”, d’Uwe Geest (Pintura) 

- Del 10 de novembre al 6 de gener: “XXII Artistes Països Catalans”, col·lectiva 

(Litografia, gravat i fotografia digital) 

 

Sons de Taverna 

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

Sons de Taverna està programat per la Taverna Cas Romagué. 

Les actuacions del 2018 van ser: 

- Sabrina Banfi (4 de maig) 

- Joan Almansa (18 de maig) 

- Pexsomblues (25 de maig) 

- Marcelo Pangallo (1 de juny) 

- Xavier Calvet (8 de juny) 

- Frans Cuspinera (14 de juliol) 

- Pelut & Gon (11 d’agost) 

- Falsterbo & Friends (25 d’agost) 

- Scarbeats (22 de setembre) 

- Josep Andújar “Sé” (26 d’octubre) 

- Eduard Carreras (16 de novembre) 

- Jimbo Banana & Cocodrilo Joe (1 de setembre) 
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8. Convenis de col·laboració 

 
Pel que fa a la identificació dels convenis de col•laboració subscrits o vigents l’any 2018  amb altres 

entitats hi trobem: 

 

Conveni amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols  

Objecte: Cessió temporal i gratuïta de la Casa Irla per tal de convertir-la en un centre cultural 

i social de primer ordre a través del qual es difongui el pensament i obra de Josep Irla i es 

potenciï la cultura del nostre país. 

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 

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 

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. 

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 
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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 

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 cooperació educativa amb la Fundació Universitat Pompeu Fabra 

Objecte: Establir els termes de col·laboració que han de regir entre les parts per tal que els 

estudiants de la UPF puguin fer pràctiques acadèmiques externes a les dependències de la 

FJI. 

Obligacions: Tutoritzar l’estada de l’estudiant mitjançant un professional de la FJI, informar-

lo de la normativa de prevenció de riscos laborals,... 

Drets: Tenir un estudiant en pràctiques. Cada vegada que s’aculli un estudiant s’haurà de 

subscriure un document complementari amb el projecte, durada,... 

Període de Vigència: Signat el 3 de maig de 2017, prorrogable automàticament i per períodes 

anuals. 

 

Conveni de col·laboració amb la 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. 
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Conveni de col·laboració amb la 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 

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 

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) 
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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. 

 

Conveni de col·laboració amb la Coppieters Foundation 

Objecte: Elaboració i posterior presentació d’un estudi sobre la Flexiseguretat a Europa. 

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 30% de la despesa 

Període de vigència: Signat el 24 de gener de 2018 amb durada fins a finals d’any 

 

Contracte amb la Fundació privada Congrés de Cultura Catalana   

Objecte: Patrocini del documental “Imaginar un país. El Congrés de Cultura Catalana”. 

Drets: Ser esmentada al suport dels crèdits del documental, en totes les activitats de 

projecció que es realitzin del mateix i en tot material de difusió i /o promoció del mateix. 

Obligacions: Facilitar material de suport de la imatge i logotips. Abonar 2.500 € en concepte 

de patrocini. 

Període de vigència: Signat el 31 de gener de 2018 amb durada fins al 31 de desembre de 

2018, prorrogable fins la presentació de la factura corresponent. 

 

Conveni de cooperació educativa amb la Fundació Blanquerna  

Objecte: Regular la realització de pràctiques acadèmiques a la FJI dels estudiants de la 

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de la Fundació Blanquerna. 

Drets: Tenir un estudiant en pràctiques amb un projecte formatiu específic. 

Obligacions: Designar un tutor que realitzarà un informe final amb la valoració de 

l’experiència de l’estudiant. 

Període de vigència: Signat l’1 de març de 2018 i prorrogat automàticament per anualitats 

successives. 

 

Conveni de col·laboració amb la Biblioteca de Catalunya 

Objecte: Establir els termes de la col·laboració per dur a terme el portal ARCA 
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Drets: A identificar de periòdicament de forma conjunta les capçaleres a incloure en el 

portal. A fer visible la participació de la Fundació en el portal ARCA 

Obligacions: Facilitar els documents digitalitzats a la Biblioteca i proporcionar qualsevol 

altra informació addicional d’interés. 

Període de vigència: Signat el 22 de març de 2018 per un període de 4 anys, prorrogables 

per un màxim de 4 anys més si es signa una addenda. 

 

Conveni de col·laboració amb la Coppieters Foundation 

Objecte: Millorar el perfil internacional de la Coppieters Foundation i incrementar els 

recursos que es destinin a aquest fet. 

Drets: La Coppieters Foundation organitzarà activitats de millora de la imatge, representació, 

influència i visibilitat internacional. 

Obligacions: Fer una contribució de 60.000 euros per finançar-ho. 

Període de vigència: Signat l’11 de maig de 2018, amb una durada de 9 mesos. 

 

Conveni de col·laboració amb la Fundació Catalunya Europa 

Objecte: Organitzar un seminari amb experts per reflexionar sobre el dret 

d’autodeterminació. 

Drets: La Fundació Catalunya Europa assumirà l’organització i els costos econòmics del 

seminari, a excepció del que es diu a les obligacions. 

Obligacions: Col·laborar amb la difusió del seminari i assumir el cost econòmic del viatge, 

allotjament i estada dels ponents, fins a un màxim de 6.000 €. 

Període de vigència: Signat el 5 de juliol de 2018 i vigent fins a finals de setembre de 2018. 

 

Conveni amb l’Ajuntament de Girona 

Objecte: Articular les condicions en què la Fundació Josep Irla efectua la donació i la cessió 

dels drets d’explotació d’un conjunt de documents que pertanyien a Pere Cerezo i Hernàez, 

alcalde di Girona entre 1937 i 1939 

Drets: Veure com es garanteix la conservació i divulgació d’aquest conjunt documental 

entre els investigadors i la societat en general a través de l’Arxiu Municipal de Girona. 

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

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

Obligacions: Cedir amb caràcter indefinit i gratuït un conjunt de 39 documents que 

pertanyien a Pere Cerezo i que van ser cedits a la Fundació per la seva filla, Margarida 

Cerezo i Adroher. 

Període de vigència: Signat el 10 de juliol de 2018 
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Conveni amb l’Ajuntament de Girona 

Objecte: Col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i la Fundació Josep Irla, per a la 

publicació del llibre “Pere Cerezo. Entre Girona i l’Argentina”. 

Drets: Rebre l’import de 6.000 € per destinar-los al projecte. 

Obligacions: Fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en la contraportada i a la pàgina 

de crèdits del llibre. 

Publicar el llibre en un termini màxim de 6 mesos des de la signatura del Conveni i 

justificar-ne la despesa en el termini de 3 mesos més. 

Període de vigència: Signat el 17 de juliol de 2018 i vigent com a molt fins al 17 d’abril de 

2019. 

 

Conveni marc de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona 

Objecte: Establir les mesures oportunes per a la col·laboració entre ambdues institucions i 

incrementar les relacions pel que fa a activitats de formació, investigació i intercanvi 

científic.   

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

de les Ciències Humanes i Socials. 

Període de Vigència: Signat el 28 de setembre de 2018, amb una durada d’1 any prorrogable 

mitjançant addendes, per un període màxim addicional de 4 anys més.  

 

Conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona 

Objecte: Establir el marc de col·laboració per dur a terme l’execució de la beca postdoctoral 

dirigida a finançar la investigadora Berta Güell i Torrent per desenvolupar el projecte 

“Catalans i catalanes d’origen asiàtic: reptes i oportunitats en les trajectòries educatives i 

laborals”. 

Drets: La UAB 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 14 

d’octubre de 2019 la persona becada lliuri una memòria final del projecte. 

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

total de 35.000 € a la Universitat o al Grup de Recerca Centre d’Estudis i Recerca en 

Migracions de la Universitat. 

Període de vigència: Signat el 28 de setembre de 2018, amb durada fins al 14 d’octubre de 

2019. 
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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 els actes que programem. 

Entre aquests cal remarcar l’organització el 20 de juliol d’una conferència – taller adreçada als joves 

sobre prevenció de violència masclista, duta a terme junt amb l’entitat Tamaia – viure sense 

violència. 

 

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. 

2.  No s'han aplicat principis comptables no obligatoris 

 

1. 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.  

 

2. 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. 

 

3. Elements recollits en diverses partides 

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

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

anteriors. 

 

5. 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 2018, l’excedent de l’entitat ha estat 

de -188.429,22 euros, fent el següent repartiment:  
 

Base de repartiment 2018 2017

Excedent de l'exercici -188.429,22 25.520,99

TOTAL BASE DE REPARTIMENT -188.429,22 25.520,99

Aplicació a Import Import

Fons dotacional o fons social

Fons especials

Romanent -188.429,22 25.520,99

Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors

TOTAL APLICACIÓ -188.429,22 25.520,99

 
 

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 
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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. 

 

 

 

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. 
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En cas que l’import recuperable, que és el major valor entre el valor raonable menys els costos de les 

vendes i el valor en ús de l’actiu, sigui inferior al valor net en llibres de l’actiu, s’enregistra la 

diferència en el compte de pèrdues i guanys en concepte de pèrdua per deteriorament. 

 

Les pèrdues per deteriorament reconegudes en un actiu d’exercicis anteriors, es reverteixen quan es 

produeix un canvi en les estimacions sobre l’import recuperable augmentant el valor de l’actiu en el 

límit del valor en llibres que l’actiu hagués tingut si no s’hagués registrat el deteriorament del seu 

valor.  

 

 

Inversions immobiliàries i arrendaments 

 

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 
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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.  

 

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. 
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Es per això que, d'acord amb l’activitat actual de la Fundació, estan exempts la totalitat dels seus 

ingressos i, per tant, no correspon la comptabilització de l’impost sobre beneficis. 

 

Ingressos i despeses  

 

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi de la meritació, és a dir, quan es produeix el 

corrent real de béns i serveis que representen, amb independència del moment que es produeixi el 

corrent monetari o financer derivat d'ells. Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable 

de la contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats 

en el marc ordinari de l'activitat, deduïts els descomptes i els impostos.  

 

Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, en funció del principal 

pendent de pagament i el tipus d'interès efectiu aplicable. 

Els serveis prestats a tercers es reconeixen en formalitzar l'acceptació per part del client.  

 

Els que en el moment de l'emissió d'estats financers es troben realitzats però no acceptats, es valoren 

al menor valor entre els costos aplicats i l'estimació d'acceptació.  

 

Provisions i contingències 

 

Els comptes anuals de la Fundació 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 2018 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 46.024,49 23.176,87 69.201,36

Mobiliari 97.527,52 3.923,47 101.450,99

Equips Processos d'Informació 80.364,03 5.629,15 85.993,18

Elements de Transport 0,00 0,00

Altres Immobilitzats Materials 37.033,67 37.033,67

TOTAL 278.531,12 32.729,49 0,00 0,00 311.260,61

 

 

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
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Amortització 2018 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 5.688,80 7.950,95 13.639,75

Mobiliari 89.207,53 2.399,29 91.606,82

Equips Processos d'Informació 67.243,77 6.371,61 73.615,38

Elements de Transport 0,00 0,00

Altres Immobilitzats Materials 37.033,67 37.033,67

TOTAL 216.755,18 16.721,85 0,00 0,00 233.477,03

 

 

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

 

 

 
 

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:  
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Cost 2018 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Aplicacions Informàtiques 28.946,70 28.946,70

Avançament I. Intangible 0,00

TOTAL 28.946,70 0,00 0,00 0,00 28.946,70

 

 

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

 

 

  

Amortització 2018 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Aplicacions Informàtiques 6.868,52 7.232,00 14.100,52

TOTAL 6.868,52 7.232,00 0,00 0,00 14.100,52

 

 

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

 

 
 
 

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: 
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Cost 2018 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Terrenys i béns naturals 2.782.611,59 2.782.611,59

Construccions 7.269.604,61 7.269.604,61

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

 

 

Cost 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

 

 

 

 

Amortització 2018 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Terrenys i béns naturals 0,00

Construccions 1.985.191,30 164.282,40 2.149.473,70

TOTAL 1.985.191,30 164.282,40 0,00 0,00 2.149.473,70

 

 

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

 

 

 

 

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: 
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Cost 2018 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Arxius 20.640,00 2.555,00 23.195,00

Biblioteques 3.682,81 3.682,81

TOTAL 24.322,81 2.555,00 0,00 0,00 26.877,81

 
 
 

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

 

 
 

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 

2018 és de 255.636,20 € i a l’exercici 2017 va ser de 252.560 €.      

      

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: 

 
 

 

Tipus de béns 2018 2017

Inversions immobiliàries 249.613,20 247.560,00

Explotacions de negoci 6.023,00 5.000,00
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                 Classes 
 
Categories 

Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini 

Total Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 
Crèdits, derivats i altres 

Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 
Crèdits, derivats i altres 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Actius financers a cost 
amortitzat  
 

          193.157,86 597.648,85 193.157,86 597.648,85 

Actius financers mantinguts per 
a negociar               

Actius financers a cost 3.010,00 3.010,00   61.468,54 63.468,54       64.478,54 66.478,54 

Total 3.010,00 3.010,00   61.468,54 63.468,54     193.157,86 597.648,85 257.636,40 664.127,39 

 
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 : 

 
 

Exercici 2018 Saldo inicial Entrades Sortides Saldo final 

Usuaris   0,00    

Patrocinadors   0,00    

Deutors per subvencions   42.388,00 12.000,00 48.388,00 6.000,00 

Altres deutors   20.834,31 310.554,68 316.096,57 15.292,42 

Total   63.222,31 322.554,68 364.484,57 21.292,42 

  

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 
 

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

 

Denominació Domicili Activitat %Capital Import PN Cotització Exercici

Empreses i Recursos Contemporanis, SLU Calabria, 166 Venda Marxandatge 100% 11.991,86 NO 2018

Empreses i Recursos Contemporanis, SLU Calabria, 166 Venda Marxandatge 100% 12.308,05 NO 2017

 
 
 

10. PASSIUS FINANCERS 
 

A la data de tancament, la composició per categories dels passius financers és la següent: 

 

                    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 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Passius financers a cost 
amortitzat 

3.221.189,31 3.459.936,66 44.572,53 44.572,53 238.744,32 255.066.75 88.338,99 123.455,49 3.592.845,15 3.883.031,43 

Passius financers mantinguts 
per a negociar           

Total 3.221.189,31 3.459.936,66 44.572,53 44.572,53 238.744,32 255.066.75 88.338,99 123.455,49 3.592.845,15 3.883.031,43 
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Amb data 31 de desembre de 2018, el deute amb entitats financeres és el que es detalla a 
continuació: 

 
Entitat Local Venciment Saldo Inicial Amortització C. Pendent 31/12

B.Sabadell Palamos 22/04/2019 8.842,65 6.598,86 2.243,79

B.Sabadell Badalona 24/03/2019 11.957,15 9.529,79 2.427,36

B.Sabadell Valencia 22/09/2019 46.606,33 26.521,84 20.084,49

B.Sabadell Manresa 08/10/2019 12.866,61 6.930,52 5.936,09

La Caixa Guissona 01/03/2019 5.326,98 4.243,93 1.083,05

B.Popular Calàbria 11/12/1941 1.226.741,94 32.140,80 1.194.601,14

B.Popular Calàbria 21/11/1941 1.465.811,50 38.607,19 1.427.204,31

C.Catalunya S.Coloma Farners 31/07/2023 26.159,43 4.370,50 21.788,93

B.Sabadell Villarroel 31/05/2022 206.668,05 43.653,35 163.014,70

B.Popular Lleida 04/08/2022 56.772,53 11.291,14 45.481,39

La Caixa Girona 28/02/2018 2.268,42 2.268,42 0,00

B.Sabadell Tarragona 28/04/2021 48.398,45 14.015,48 34.382,97

B.Sabadell Pool Locals 31/07/2024 371.689,07 49.628,82 322.060,25

B.Popular Calabria 21/02/1942 224.894,30 5.269,14 219.625,16

TOTAL DEUTE 3.715.003,41 255.069,78 3.459.933,63

 

 

La distribució del deute amb entitats de crèdit per venciments en els propers cinc anys i següents és 

el que s’indica a continuació:  

Concepte 2019 2020 2021 2022 2023 2024 i següents

Préstecs hipotecaris 238.744,32 215.282,43 213.665,41 182.550,68 157.256,83 2.452.433,96

TOTAL DEUTE 238.744,32 215.282,43 213.665,41 182.550,68 157.256,83 2.452.433,96

 

 

 

 

 

11. FONS PROPIS 
 

El Fons Social recull el superàvit net generat per la Fundació des del seu origen. 
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CONCEPTE 2018 2017

Fons Dotacional 36.210,98 36.210,98

Romanent 3.809.183,89 3.516.595,95

Excedents pendents d'aplicació 238.465,38 502.977,33

Benefici Exercici -188.429,22 25.520,99

TOTAL FONS PROPIS 3.895.431,03 4.081.305,25

 

 
 
 
 
 
 

12. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

 
A data de 31 de desembre de 2018, les subvencions concedides a la Fundació són les següents:  

ADMINISTRACIÓ 

ATORGANT 2018

subvencions rebudes i 

finalitat Import (€) %

Diputació de Girona

Beca d'Estudis Històrics President 

Irla 2018 6.000,00 50,00%

Ajuntament de Girona Edició llibre Pere Cerezo 6.000,00 50,00%

TOTAL 12.000,00 100,00%
 

 

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%
 

 

D’altra banda, els ingressos rebuts per la Fundació en concepte d'ingressos de caràcter periòdic han 

estat de 588.688,75 euros durant l’exercici 2018 i de  957.419’20 euros durant l’exercici 2017. 
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El moviment de les partides de donacions i llegats és el següent: 

Exercici 2018: 
 

Donacions i Llegats Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Donació Local Cambrils 11.954,20 588,23 11.365,97

Donació local Calabria 265.217,53 13.200,00 252.017,53

Donació Local Lleida 145.216,10 8.113,66 137.102,44

Otras Subvenc. Donaciones 452.604,71 61.480,36 391.124,35

TOTAL 874.992,54 0,00 83.382,25 0,00 791.610,29

 

 

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

 
 
 
 

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 2017 i 2018 són els següents: 

2018 Saldos Deutors Saldos Creditors

Pagaments a compte 2.409,36

Hisenda Pública IVA 13.536,83

Hisenda Pública IRPF Personal 13.980,49

Seguretat Social 8.367,25

TOTAL 2.409,36 35.884,57
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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

 

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. 

 

14. INGRESSOS I DESPESES 

 

Els moviments de les partides que s'inclouen en l'epígraf  “Serveis Exteriors” són els següents:  

 

SERVEIS EXTERIORS 2018 2017
Despeses de Recerca i Desenv. 0,00 0,00

Arrendaments i Cànons 4.612,24 15.368,45

Reparacions i Conservació 53.682,19 52.874,42

Serveis Professionals Independents 112.811,59 199.023,92

Primes d'Assegurances 8.981,34 7.323,42

Serveis bancaris i similars 9.599,73 9.007,62

Publicitat, Propanda i RRPP 62.783,80 80.122,30

Subministraments 5.253,22 9.194,27

Altres serveis 101.133,21 82.153,65

TOTAL 358.857,32 455.068,05

 

 

El detall de la partida "2. Ajuts concedits i altres despeses" del compte de Pèrdues i Guanys és : 

 

2018 2017

Ajuts concedits 88.775,00 29.858,33

Altres despeses 0,00 0,00

TOTAL 88.775,00 29.858,33  
       
El detall de la partida "5. Aprovisionaments" del compte de Pèrdues i Guanys és : 
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2018 2017

Compres 14.363,96 4.543,15

Variació d'existències 0,00 0,00

TOTAL 14.363,96 4.543,15  
 
El detall de la partida "7. Despeses de personal" del compte de Pèrdues i Guanys és : 

 
2018 2017

Sous i salaris 256.129,18 341.610,70

Seguretat social a càrrec de l'empresa 81.373,66 108.807,20

Indemnitzacions

Cursos de formació-personal 840,60 1.421,68

TOTAL 338.343,44 451.839,58  
 

15. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A 

FINALITATS ESTATUTÀRIES 
 
Exercici 2018 

 

RENDES EXEMPTES TOTALS 

INGRESSOS 942.077,06 

Vendes i prestacions de serveis 1.679,42 
Ingressos rebuts amb caràcter 

periòdic 588.688,75 

Subvencions oficials a les activitats 12.000,00 

Ingressos per arrendaments 255.636,20 

Donacions i llegats de capital 21.901,89 

Ingressos excepcionals 690,44 
Altres ingressos i ingressos a 

distribuir en dif exercicis 61.480,36 

  

 

  

  Necessàries Fundacionals 

DESPESES 342.695,67 787.810,61 

Ajuts concedits   88.775,00 

Aprovisionaments   14.363,96 

Personal   338.343,44 

Arrendaments i cànons   4.612,24 

Reparacions i conservació 36.020,59 17.661,60 

Serveis professionals 34.815,43 77.996,16 

Primes d'assegurances 8.981,34   

serveis bancaris 9.599,73   
Publicitat, propaganda i rel. 

Públiques   62.783,80 

Subministres 5.253,22   

Altres serveis   101.133,21 

Tributs 3.618,21   

Amortització de l'immobilitzat 106.095,05 82.141,20 
Pèrdues en gestió corrent i 

excepcionals 268,61   

Despeses financeres 138.043,49   
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RENDES EXEMPTES TOTALS 

    

    

INGRESSOS 942.077,06 

    

    

DESPESES NECESSÀRIES 342.695,67 

    

RENDA OBTINGUDA 599.381,39 

70% RENDES A APLICAR 419.566,97 

    

DESPESES FUNDACIONALS 787.810,61 

    

EXCEDENTS PENDENTS DE DESTINAR -368.243,64 

 

 

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   
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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 

 

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 2018, 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 2018 ha aplicat en 

despesa fundacional més del 70%, absorbint la totalitat de la xifra pendent d’aplicar a activitats 

estatutàries des de l’exercici 2016.   

 

 

16. OPERACIONS AMB ENTITATS DEL GRUP 
 

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 2018 

Saldos a 31/12/2018 Deutors Creditors

Empreses i recursos contemporanis SL

TOTAL 0,00 0,00  
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Exercici 2017 

Saldos a 31/12/2017 Deutors Creditors

Empreses i recursos contemporanis SL 3.267,00

TOTAL 3.267,00 0,00  

 

 

17. ALTRA INFORMACIÓ 
 

El nombre mitjà de persones empleades, distribuït per categories, és el següent: 

Exercici 2018 

Categoria HOMES DONES TOTAL

Aux. Administratiu 0,08 0,08

Administratiu 0,53 0,53

Tècnic 1,17 2,84 4,01

Cap Tècnic 1,72 1,72

Director Tècnic 1,75 1,75

TOTAL 4,64 3,45 8,09  

 

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  

 

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 46.851,56 € bruts anuals i el director 

acadèmic 39.992,57 € bruts anuals.  

                                                 
1  (LLEI 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives) 
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El Sr. Josep Bargalló i Valls i la Sra. Núria Cuenca i Leon, van renunciar al seu càrrec de patrons per 

raons personals amb efectes de 2 i 8 de juny de 2018 respectivament.  

L’entitat té dotada 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. 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 la Fundació Josep Irla es distribueixen de la següent manera. 

 

Exercici 2018 

 

CONCEPTE Import %

Prestació de Serveis 1.679,42 0,18%

Ingressos caràcter períodic i donacions i altres 

ingressos per a activitats 588.688,75 62,49%

Subvencions a l'activitat 12.000,00 1,27%
Subvencions, donacions i llegats traspassats al 

resultat 83.382,25 8,85%

Ingressos per arrendaments 255.636,20 27,14%

Altres ingressos 690,44 0,07%

TOTAL 942.077,06 100%
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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%

 

 

 
 



 

49 

 

ANNEX 1. RELACIÓ DE DONACIONS PRIVADES 

NIF IMPORT NIF IMPORT NIF IMPORT NIF IMPORT 

XX747XXXX 9,00 XX903XXXX 688,50 XX100XXXX 418,50 XX999XXXX 280,50 

XX867XXXX 759,00 XX669XXXX 474,00 XX344XXXX 408,00 XX782XXXX 45,00 

XX788XXXX 255,00 XX052XXXX 2.907,00 XX018XXXX 345,00 XX902XXXX 733,50 

XX823XXXX 216,00 XX853XXXX 1.981,50 XX372XXXX 204,00 XX731XXXX 255,00 

XX928XXXX 21,00 XX881XXXX 93,00 XX582XXXX 144,00 XX081XXXX 1.146,00 

XX576XXXX 192,00 XX870XXXX 846,00 XX394XXXX 178,50 XX576XXXX 76,50 

XX001XXXX 1.258,50 XX968XXXX 51,00 XX895XXXX 546,30 XX909XXXX 328,50 

XX425XXXX 45,00 XX804XXXX 1.507,50 XX338XXXX 76,50 XX896XXXX 204,00 

XX651XXXX 240,00 XX687XXXX 153,00 XX925XXXX 219,00 XX599XXXX 1.952,40 

XX697XXXX 975,00 XX082XXXX 943,50 XX657XXXX 1.404,00 XX094XXXX 150,00 

XX336XXXX 297,60 XX897XXXX 30,00 XX627XXXX 754,50 XX608XXXX 7,50 

XX152XXXX 1.059,00 XX068XXXX 255,00 XX672XXXX 102,00 XX632XXXX 51,00 

XX292XXXX 240,00 XX687XXXX 754,50 XX742XXXX 2.686,05 XX319XXXX 127,50 

XX465XXXX 3.684,00 XX067XXXX 76,50 XX731XXXX 202,50 XX829XXXX 412,50 

XX081XXXX 984,00 XX212XXXX 384,00 XX109XXXX 925,50 XX498XXXX 3.237,49 

XX956XXXX 501,60 XX561XXXX 514,50 XX369XXXX 684,00 XX788XXXX 178,50 

XX618XXXX 168,00 XX178XXXX 244,50 XX304XXXX 460,50 XX789XXXX 397,50 

XX601XXXX 3,00 XX913XXXX 918,00 XX513XXXX 108,00 XX232XXXX 69,00 

XX896XXXX 481,50 XX577XXXX 1.558,50 XX939XXXX 127,50 XX815XXXX 82,50 

XX342XXXX 72,00 XX337XXXX 2.785,50 XX444XXXX 630,00 XX961XXXX 15,00 

XX515XXXX 648,00 XX092XXXX 45,00 XX695XXXX 357,00 XX670XXXX 127,50 

XX278XXXX 222,00 XX710XXXX 1.558,50 XX750XXXX 102,00 XX128XXXX 408,00 

XX137XXXX 249,00 XX796XXXX 876,00 XX929XXXX 306,00 XX861XXXX 666,00 

XX315XXXX 87,00 XX718XXXX 1.339,50 XX702XXXX 295,50 XX010XXXX 150,00 

XX558XXXX 1.248,00 XX310XXXX 18,00 XX531XXXX 51,00 XX141XXXX 372,00 

XX699XXXX 174,00 XX298XXXX 331,50 XX928XXXX 306,00 XX637XXXX 612,00 

XX967XXXX 1.212,00 XX671XXXX 901,50 XX767XXXX 141,00 XX916XXXX 306,00 

XX368XXXX 1.777,50 XX075XXXX 336,00 XX109XXXX 2.449,50 XX577XXXX 18,00 

XX100XXXX 1.105,50 XX697XXXX 1.339,50 XX880XXXX 357,00 XX147XXXX 127,50 

XX475XXXX 193,50 XX728XXXX 489,00 XX461XXXX 127,50 XX031XXXX 219,00 

XX744XXXX 25,50 XX575XXXX 306,00 XX922XXXX 219,00 XX508XXXX 586,50 

XX319XXXX 1.081,20 XX321XXXX 565,50 XX856XXXX 1.314,00 XX525XXXX 382,50 

XX988XXXX 1.339,50 XX581XXXX 255,00 XX022XXXX 153,00 XX711XXXX 204,00 

XX740XXXX 22,50 XX947XXXX 51,00 XX271XXXX 160,50 XX703XXXX 276,00 

XX176XXXX 102,00 XX696XXXX 630,00 XX169XXXX 12,00 XX460XXXX 90,00 

XX073XXXX 45,00 XX378XXXX 72,00 XX579XXXX 478,50 XX294XXXX 76,50 

XX070XXXX 594,00 XX943XXXX 153,00 XX180XXXX 229,50 XX348XXXX 499,80 

XX577XXXX 1.363,50 XX481XXXX 178,50 XX833XXXX 247,50 XX121XXXX 178,50 

XX663XXXX 304,50 XX911XXXX 30,00 XX878XXXX 102,00 XX806XXXX 67,50 
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NIF IMPORT NIF IMPORT NIF IMPORT NIF IMPORT 

XX512XXXX 484,50 XX315XXXX 943,50 XX318XXXX 76,50 XX803XXXX 25,50 

XX381XXXX 1.126,50 XX895XXXX 423,00 XX081XXXX 361,50 XX097XXXX 594,00 

XX915XXXX 412,50 XX855XXXX 2.113,50 XX848XXXX 427,50 XX452XXXX 51,00 

XX900XXXX 255,00 XX719XXXX 1.365,00 XX940XXXX 4.380,00 XX122XXXX 330,00 

XX702XXXX 978,00 XX112XXXX 178,50 XX610XXXX 70,50 XX238XXXX 882,00 

XX419XXXX 423,00 XX142XXXX 1.558,50 XX737XXXX 33,90 XX691XXXX 1.551,00 

XX984XXXX 601,50 XX646XXXX 2.890,50 XX350XXXX 616,50 XX926XXXX 382,50 

XX299XXXX 624,00 XX945XXXX 102,00 XX132XXXX 510,00 XX898XXXX 790,50 

XX091XXXX 688,50 XX083XXXX 357,00 XX286XXXX 102,00 XX348XXXX 102,00 

XX279XXXX 255,00 XX328XXXX 1.374,00 XX351XXXX 255,00 XX331XXXX 319,50 

XX919XXXX 514,50 XX719XXXX 244,50 XX316XXXX 45,00 XX609XXXX 321,00 

XX608XXXX 1.069,50 XX906XXXX 1.120,50 XX714XXXX 727,50 XX854XXXX 1.558,50 

XX625XXXX 1.573,50 XX545XXXX 474,00 XX169XXXX 405,00 XX551XXXX 148,50 

XX626XXXX 1.365,00 XX909XXXX 637,50 XX730XXXX 810,00 XX744XXXX 631,50 

XX882XXXX 2.641,50 XX851XXXX 151,50 XX582XXXX 1.212,00 XX941XXXX 2.964,00 

XX335XXXX 25,50 XX884XXXX 1.920,00 XX550XXXX 108,00 XX311XXXX 1.147,50 

XX098XXXX 1.171,50 XX715XXXX 660,00 XX804XXXX 25,50 XX528XXXX 705,00 

XX671XXXX 76,50 XX516XXXX 952,50 XX223XXXX 357,00 XX571XXXX 76,50 

XX612XXXX 468,00 XX440XXXX 60,00 XX738XXXX 2.449,50 XX092XXXX 856,50 

XX807XXXX 808,50 XX361XXXX 580,50 XX610XXXX 774,00 XX020XXXX 784,50 

XX628XXXX 244,50 XX539XXXX 204,00 XX072XXXX 816,90 XX332XXXX 565,50 

XX673XXXX 201,00 XX522XXXX 303,00 XX365XXXX 1.303,50 XX922XXXX 295,50 

XX340XXXX 51,00 XX848XXXX 51,00 XX731XXXX 102,90 XX547XXXX 708,00 

XX679XXXX 967,50 XX344XXXX 555,00 XX906XXXX 660,00 XX582XXXX 36,00 

XX692XXXX 102,00 XX080XXXX 495,00 XX720XXXX 25,50 XX056XXXX 15,00 

XX299XXXX 1.575,00 XX080XXXX 255,00 XX301XXXX 460,50 XX609XXXX 2.373,00 

XX020XXXX 73,50 XX706XXXX 825,00 XX697XXXX 1.186,50 XX679XXXX 84,00 

XX947XXXX 2.128,50 XX032XXXX 99,00 XX796XXXX 109,50 XX913XXXX 51,00 

XX625XXXX 477,00 XX673XXXX 682,50 XX917XXXX 51,00 XX561XXXX 1.237,50 

XX739XXXX 444,00 XX102XXXX 244,50 XX248XXXX 102,00 XX347XXXX 255,00 

XX633XXXX 420,00 XX693XXXX 697,50 XX874XXXX 660,00 XX437XXXX 6,00 

XX632XXXX 51,00 XX655XXXX 76,50 XX084XXXX 204,00 XX986XXXX 1.630,50 

XX225XXXX 229,50 XX952XXXX 408,00 XX740XXXX 2.300,51 XX806XXXX 295,50 

XX895XXXX 102,00 XX422XXXX 2.271,00 XX147XXXX 1.480,50 XX546XXXX 178,50 

XX182XXXX 234,00 XX132XXXX 448,50 XX580XXXX 178,50 XX008XXXX 105,00 

XX122XXXX 510,00 XX746XXXX 2.385,00 XX897XXXX 1.504,50 XX626XXXX 204,00 

XX735XXXX 1.354,50 XX427XXXX 252,00 XX686XXXX 493,50 XX185XXXX 50,40 

XX013XXXX 474,00 XX850XXXX 745,50 XX406XXXX 391,50 XX305XXXX 255,00 

XX311XXXX 15,00 XX317XXXX 4.603,50 XX746XXXX 189,00 XX149XXXX 535,50 
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XX120XXXX 969,00 XX494XXXX 978,00 XX722XXXX 270,00 XX239XXXX 592,50 

XX082XXXX 372,00 XX981XXXX 702,00 XX896XXXX 225,00 XX918XXXX 178,50 

XX583XXXX 153,00 XX122XXXX 306,00 XX293XXXX 1.095,00 XX357XXXX 228,00 

XX776XXXX 178,50 XX465XXXX 663,00 XX727XXXX 153,00 XX133XXXX 777,00 

XX933XXXX 7,50 XX864XXXX 892,50 XX743XXXX 270,00 XX979XXXX 163,50 

XX712XXXX 1.044,00 XX016XXXX 60,00 XX874XXXX 102,00 XX628XXXX 1.083,00 

XX071XXXX 244,50 XX107XXXX 2.517,60 XX627XXXX 1.431,00 XX403XXXX 153,00 

XX887XXXX 1.920,00 XX791XXXX 420,00 XX748XXXX 772,50 XX045XXXX 90,00 

XX762XXXX 721,50 XX576XXXX 209,70 XX304XXXX 229,50 XX921XXXX 21,00 

XX687XXXX 102,00 XX952XXXX 76,50 XX146XXXX 2.499,00 XX677XXXX 433,50 

XX509XXXX 69,00 XX945XXXX 1.479,00 XX310XXXX 2.868,00 XX535XXXX 240,00 

XX080XXXX 99,00 XX685XXXX 1.254,00 XX454XXXX 153,00 XX097XXXX 1.300,50 

XX514XXXX 280,50 XX112XXXX 2.601,00 XX424XXXX 2.932,50 XX108XXXX 1.964,40 

XX461XXXX 477,00 XX908XXXX 996,00 XX096XXXX 178,50 XX346XXXX 39,00 

XX886XXXX 346,50 XX716XXXX 688,50 XX091XXXX 445,50 XX537XXXX 102,00 

XX580XXXX 277,50 XX326XXXX 204,00 XX383XXXX 165,00 XX451XXXX 408,00 

XX908XXXX 705,00 XX889XXXX 448,50 XX348XXXX 330,30 XX506XXXX 636,00 

XX951XXXX 51,00 XX078XXXX 76,50 XX052XXXX 229,50 XX925XXXX 306,00 

XX163XXXX 612,00 XX563XXXX 742,50 XX631XXXX 306,00 XX904XXXX 5.450,70 

XX622XXXX 783,00 XX856XXXX 708,00 XX747XXXX 3.004,50 XX932XXXX 36,00 

XX094XXXX 660,00 XX059XXXX 1.894,50 XX381XXXX 346,50 XX844XXXX 693,00 

XX626XXXX 552,00 XX900XXXX 1.070,10 XX440XXXX 831,00 XX310XXXX 306,00 

XX582XXXX 204,00 XX827XXXX 1.003,50 XX445XXXX 255,00 XX059XXXX 442,80 

XX662XXXX 51,00 XX402XXXX 16,50 XX507XXXX 229,50 XX223XXXX 331,50 

XX230XXXX 1.438,50 XX302XXXX 591,00 XX301XXXX 2.838,00 XX963XXXX 102,00 

XX687XXXX 927,00 XX160XXXX 76,50 XX733XXXX 535,50 XX514XXXX 341,40 

XX002XXXX 153,00 XX435XXXX 204,00 XX741XXXX 2.526,00 XX528XXXX 499,50 

XX271XXXX 193,50 XX822XXXX 550,50 XX716XXXX 592,50 XX225XXXX 637,50 

XX312XXXX 306,00 XX893XXXX 558,00 XX817XXXX 153,00 XX865XXXX 719,10 

XX506XXXX 255,00 XX695XXXX 2.838,00 XX081XXXX 336,00 XX144XXXX 384,00 

XX522XXXX 1.020,00 XX408XXXX 1.167,00 XX912XXXX 2.358,00 XX745XXXX 132,00 

XX915XXXX 306,00 XX740XXXX 1.482,00 XX137XXXX 295,50 XX028XXXX 810,00 

XX133XXXX 2.863,50 XX703XXXX 19,50 XX962XXXX 433,50 XX883XXXX 102,00 

XX989XXXX 2.836,50 XX924XXXX 484,50 XX343XXXX 51,00 XX506XXXX 195,00 

XX687XXXX 739,50 XX864XXXX 1.224,00 XX545XXXX 787,50 XX810XXXX 153,00 

XX178XXXX 2.785,50 XX635XXXX 51,00 XX523XXXX 102,00 XX275XXXX 2.626,50 

XX165XXXX 576,00 XX076XXXX 76,50 XX629XXXX 3.243,00 XX382XXXX 1.449,30 

XX627XXXX 51,00 XX831XXXX 2.643,00 XX258XXXX 102,00 XX123XXXX 330,00 

XX510XXXX 357,00 XX509XXXX 927,00 XX602XXXX 204,00 XX000XXXX 1.198,50 
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XX340XXXX 130,50 XX466XXXX 565,50 XX832XXXX 408,00 XX925XXXX 306,00 

XX851XXXX 102,00 XX319XXXX 1.728,00 XX761XXXX 127,50 XX477XXXX 1.558,50 

XX808XXXX 1.389,60 XX708XXXX 733,50 XX694XXXX 438,00 XX504XXXX 174,60 

XX548XXXX 1.140,75 XX381XXXX 112,50 XX767XXXX 255,00 XX228XXXX 178,50 

XX816XXXX 3,00 XX127XXXX 255,00 XX955XXXX 15,00 XX675XXXX 361,50 

XX703XXXX 1.354,20 XX891XXXX 1.456,50 XX387XXXX 433,20 XX150XXXX 135,00 

XX755XXXX 229,50 XX515XXXX 180,00 XX003XXXX 204,00 XX355XXXX 30,00 

XX930XXXX 51,00 XX511XXXX 102,00 XX904XXXX 601,50 XX147XXXX 244,50 

XX117XXXX 117,00 XX046XXXX 907,50 XX583XXXX 153,00 XX103XXXX 450,00 

XX405XXXX 229,50 XX961XXXX 561,00 XX628XXXX 39,00 XX095XXXX 751,50 

XX043XXXX 510,00 XX721XXXX 127,50 XX890XXXX 12,00 XX857XXXX 72,00 

XX694XXXX 463,50 XX462XXXX 2.655,00 XX941XXXX 864,00 XX511XXXX 102,00 

XX915XXXX 427,50 XX348XXXX 25,50 XX062XXXX 3.264,00 XX587XXXX 375,00 

XX741XXXX 30,00 XX515XXXX 255,00 XX917XXXX 544,50 XX043XXXX 1.120,50 

XX870XXXX 1.072,50 XX157XXXX 510,00 XX295XXXX 67,50 XX253XXXX 153,00 

XX000XXXX 306,00 XX074XXXX 204,00 XX816XXXX 51,00 XX851XXXX 2.754,00 

XX932XXXX 76,50 XX833XXXX 433,50 XX439XXXX 514,50 XX030XXXX 739,50 

XX909XXXX 1.314,00 XX112XXXX 306,00 XX011XXXX 1.044,00 XX805XXXX 459,00 

XX443XXXX 1.558,50 XX427XXXX 162,00 XX584XXXX 244,50 XX911XXXX 1.120,50 

XX609XXXX 135,00 XX557XXXX 229,50 XX513XXXX 178,50 XX086XXXX 76,50 

XX268XXXX 39,00 XX438XXXX 30,00 XX930XXXX 306,00 XX063XXXX 954,00 

XX203XXXX 178,50 XX861XXXX 1.222,50 XX421XXXX 516,00 XX704XXXX 306,00 

XX997XXXX 153,00 XX180XXXX 90,00 XX532XXXX 178,50 XX913XXXX 733,50 

XX084XXXX 27,00 XX747XXXX 99,00 XX604XXXX 630,00 XX813XXXX 1.810,50 

XX922XXXX 255,00 XX474XXXX 51,00 XX693XXXX 493,20 XX825XXXX 442,50 

XX925XXXX 280,50 XX407XXXX 510,00 XX275XXXX 178,50 XX313XXXX 160,50 

XX669XXXX 220,50 XX332XXXX 48,00 XX762XXXX 397,50 XX740XXXX 193,50 

XX887XXXX 295,50 XX056XXXX 540,00 XX724XXXX 3.315,00 XX868XXXX 525,00 

XX879XXXX 66,00 XX004XXXX 357,00 XX086XXXX 30,00 XX129XXXX 91,50 

XX694XXXX 1.765,50 XX092XXXX 346,50 XX927XXXX 739,50 XX592XXXX 894,00 

XX419XXXX 492,00 XX086XXXX 86,70 XX882XXXX 30,00 XX065XXXX 708,00 

XX805XXXX 76,50 XX096XXXX 60,00 XX721XXXX 126,00 XX359XXXX 474,00 

XX001XXXX 2.500,50 XX907XXXX 153,00 XX558XXXX 326,40 XX705XXXX 1.506,00 

XX847XXXX 48,00 XX339XXXX 532,50 XX547XXXX 76,50 XX437XXXX 204,00 

XX115XXXX 462,00 XX860XXXX 2.737,50 XX023XXXX 13,50 XX325XXXX 423,00 

XX807XXXX 13,50 XX176XXXX 787,50 XX715XXXX 2.683,50 XX037XXXX 76,50 

XX713XXXX 361,50 XX959XXXX 24,00 XX142XXXX 682,50 XX889XXXX 1.558,50 

XX778XXXX 15,00 XX325XXXX 153,00 XX307XXXX 51,00 XX090XXXX 127,50 

XX517XXXX 127,50 XX946XXXX 550,80 XX072XXXX 990,00 XX999XXXX 108,00 
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XX942XXXX 495,00 XX865XXXX 127,50 XX721XXXX 6,00 XX295XXXX 1.237,50 

XX154XXXX 1.300,50 XX295XXXX 280,50 XX712XXXX 139,50 XX327XXXX 3.612,30 

XX882XXXX 1.116,00 XX497XXXX 765,00 XX883XXXX 76,50 XX779XXXX 2.863,50 

XX738XXXX 229,50 XX941XXXX 474,00 XX150XXXX 153,00 XX352XXXX 153,00 

XX595XXXX 552,00 XX547XXXX 459,00 XX461XXXX 1.555,50 XX974XXXX 2.670,00 

XX302XXXX 153,00 XX914XXXX 178,50 XX509XXXX 220,50 XX662XXXX 450,00 

XX904XXXX 76,50 XX295XXXX 3.384,00 XX521XXXX 255,00 XX525XXXX 2.241,00 

XX345XXXX 433,50 XX920XXXX 264,00 XX949XXXX 978,00 XX834XXXX 10,50 

XX452XXXX 181,50 XX108XXXX 514,50 XX441XXXX 927,00 XX525XXXX 255,00 

XX068XXXX 178,50 XX350XXXX 204,00 XX677XXXX 484,50 XX609XXXX 1.003,50 

XX332XXXX 663,00 XX330XXXX 378,00 XX445XXXX 480,00 XX723XXXX 1.639,50 

XX528XXXX 135,00 XX403XXXX 103,50 XX713XXXX 346,50 XX235XXXX 333,00 

XX740XXXX 51,00 XX341XXXX 25,50 XX280XXXX 876,00 XX522XXXX 382,50 

XX991XXXX 168,00 XX613XXXX 219,00 XX082XXXX 658,50 XX533XXXX 754,50 

XX727XXXX 178,50 XX998XXXX 219,00 XX533XXXX 346,50 XX613XXXX 484,50 

XX294XXXX 546,00 XX020XXXX 1.785,00 XX006XXXX 234,00 XX843XXXX 13,50 

XX467XXXX 2.643,00 XX747XXXX 15,00 XX789XXXX 229,50 XX141XXXX 427,50 

XX535XXXX 319,50 XX890XXXX 219,00 XX624XXXX 561,00 XX727XXXX 1.438,50 

XX741XXXX 45,00 XX676XXXX 196,50 XX104XXXX 321,00 XX738XXXX 408,00 

XX978XXXX 480,00 XX788XXXX 739,50 XX904XXXX 42,00 XX346XXXX 108,00 

XX804XXXX 325,50 XX581XXXX 204,00 XX619XXXX 51,00 XX380XXXX 45,00 

XX832XXXX 576,00 XX361XXXX 229,50 XX338XXXX 108,00 XX081XXXX 102,00 

XX569XXXX 408,00 XX824XXXX 331,50 XX018XXXX 54,00 XX458XXXX 178,50 

XX302XXXX 9,00 XX039XXXX 1.020,00 XX693XXXX 15,00 XX267XXXX 663,00 

XX901XXXX 346,50 XX882XXXX 420,00 XX258XXXX 2.212,50 XX158XXXX 354,00 

XX298XXXX 102,00 XX692XXXX 270,00 XX309XXXX 216,00 XX110XXXX 18,00 

XX974XXXX 76,50 XX176XXXX 295,50 XX165XXXX 136,50 XX843XXXX 178,50 

XX824XXXX 459,00 XX514XXXX 1.456,50 XX318XXXX 658,50 XX769XXXX 586,50 

XX761XXXX 438,00 XX524XXXX 153,00 XX280XXXX 280,50 XX069XXXX 330,00 

XX002XXXX 6,00 XX227XXXX 952,50 XX126XXXX 1.171,50 XX123XXXX 270,00 

XX689XXXX 631,50 XX762XXXX 1.395,00 XX337XXXX 306,00 XX808XXXX 229,50 

XX527XXXX 45,00 XX653XXXX 1.507,50 XX659XXXX 876,00 XX933XXXX 510,00 

XX458XXXX 76,50 XX628XXXX 448,50 XX953XXXX 191,40 XX931XXXX 514,50 

XX652XXXX 13,50 XX107XXXX 306,00 XX520XXXX 193,50 XX105XXXX 204,00 

XX079XXXX 3.612,00 XX325XXXX 650,25 XX950XXXX 633,00 XX679XXXX 1.456,50 

XX351XXXX 168,00 XX514XXXX 51,00 XX539XXXX 76,50 XX910XXXX 801,00 

XX932XXXX 3.172,50 XX294XXXX 252,00 XX284XXXX 75,00 XX845XXXX 127,50 

XX690XXXX 1.836,00 XX101XXXX 102,00 XX695XXXX 1.263,00 XX125XXXX 693,00 

XX826XXXX 510,00 XX124XXXX 675,00 XX745XXXX 153,00 XX339XXXX 306,00 
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XX091XXXX 102,00 XX870XXXX 76,50 XX535XXXX 102,00 XX675XXXX 102,00 

XX889XXXX 54,00 XX442XXXX 300,00 XX856XXXX 639,00 XX431XXXX 387,00 

XX539XXXX 561,00 XX553XXXX 496,50 XX790XXXX 682,50 XX509XXXX 306,00 

XX694XXXX 397,50 XX308XXXX 306,00 XX594XXXX 229,50 XX013XXXX 1.920,00 

XX782XXXX 331,50 XX122XXXX 652,50 XX102XXXX 710,40 XX108XXXX 526,50 

XX063XXXX 532,50 XX632XXXX 189,60 XX934XXXX 306,00 XX144XXXX 76,50 

XX934XXXX 327,00 XX267XXXX 270,00 XX796XXXX 159,00 XX038XXXX 2.763,00 

XX114XXXX 450,00 XX549XXXX 426,00 XX322XXXX 382,50 XX744XXXX 710,40 

XX812XXXX 244,50 XX803XXXX 459,00 XX361XXXX 530,70 XX578XXXX 24,00 

XX128XXXX 153,00 XX961XXXX 606,00 XX897XXXX 952,50 XX683XXXX 537,00 

XX067XXXX 1.650,00 XX101XXXX 243,00 XX246XXXX 1.734,00 XX354XXXX 204,00 

XX348XXXX 12,00 XX305XXXX 39,00 XX916XXXX 382,50 XX854XXXX 1.716,00 

XX373XXXX 9,00 XX086XXXX 232,50 XX922XXXX 9,00 XX288XXXX 306,00 

XX331XXXX 7,50 XX076XXXX 214,50 XX319XXXX 127,50 XX783XXXX 2.400,00 

XX346XXXX 1.186,50 XX152XXXX 3.855,00 XX600XXXX 765,00 XX083XXXX 907,50 

XX981XXXX 117,00 XX992XXXX 706,55 XX936XXXX 51,00 XX621XXXX 276,30 

XX728XXXX 209,10 XX664XXXX 331,50 XX974XXXX 15,00 XX547XXX 693,00 

XX926XXXX 261,00 XX742XXXX 127,50 XX628XXXX 603,00 XX324XXXX 1.945,50 

XX435XXXX 1.323,30 XX827XXXX 841,50 XX702XXXX 582,00 XX891XXXX 2.142,00 

XX957XXXX 306,00 XX094XXXX 51,00 XX041XXXX 733,50 XX808XXXX 357,00 

XX475XXXX 2.142,00 XX613XXXX 102,00 XX358XXXX 601,50 XX341XXXX 90,00 

XX294XXXX 270,00 XX354XXXX 1.012,50 XX324XXXX 3.651,00 XX913XXXX 204,00 

XX265XXXX 9,00 XX354XXXX 525,00 XX395XXXX 51,00 XX523XXXX 2.093,00 

XX561XXXX 25,50 XX051XXXX 202,50 XX924XXXX 36,00 XX324XXXX 144,00 

XX142XXXX 3.157,50 XX734XXXX 67,50 XX952XXXX 255,00 XX693XXXX 639,00 

XX834XXXX 25,50 XX788XXXX 591,00 XX301XXXX 510,00 XX335XXXX 432,00 

XX898XXXX 927,00 XX872XXXX 733,50 XX408XXXX 76,50 XX791XXXX 382,50 

XX166XXXX 3.720,00 XX067XXXX 514,50 XX433XXXX 81,00 XX843XXXX 601,50 

XX478XXXX 168,00 XX567XXXX 346,50 XX120XXXX 535,50 XX290XXXX 127,50 

XX802XXXX 952,50 XX794XXXX 367,20 XX808XXXX 148,50 XX308XXXX 75,00 

XX776XXXX 153,00 XX225XXXX 448,50 XX315XXXX 229,50 XX535XXXX 240,00 

XX352XXXX 102,00 XX611XXXX 1.558,50 XX320XXXX 382,50 XX715XXXX 270,00 

XX092XXXX 229,50 XX611XXXX 64,50 XX567XXXX 433,50 XX086XXXX 2.659,50 

XX603XXXX 150,00 XX077XXXX 901,50 XX096XXXX 255,00 XX294XXXX 102,00 

XX600XXXX 67,50 XX534XXXX 229,50 XX738XXXX 241,50 XX294XXXX 76,50 

XX626XXXX 102,00 XX112XXXX 510,00 XX987XXXX 2.290,50 XX730XXXX 688,50 

XX177XXXX 601,50 XX268XXXX 4.136,10 XX859XXXX 6,75 XX072XXXX 25,50 

XX113XXXX 586,50 XX476XXXX 204,00 XX649XXXX 147,00 XX442XXXX 688,50 

XX790XXXX 535,50 XX654XXXX 1.530,00 XX177XXXX 76,50 XX746XXXX 480,00 
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XX527XXXX 229,50 

XX313XXXX 102,00 

XX506XXXX 178,50 

XX731XXXX 72,00 

XX498XXXX 1.048,50 

XX422XXXX 306,00 

XX107XXXX 3.136,50 

XX898XXXX 204,00 

XX176XXXX 132,00 

XX294XXXX 126,00 

XX021XXXX 2.040,00 

XX323XXXX 76,50 

XX932XXXX 841,50 

XX519XXXX 51,00 

XX324XXXX 372,00 

XX444XXXX 459,00 

XX438XXXX 421,50 

XX875XXXX 552,00 

XX311XXXX 310,50 

XX856XXXX 2.373,00 

XX519XXXX 612,00 
 


