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1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ JOSEP IRLA 
 

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. La Fundació té per objecte: 

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 l’ús 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.  

k) Promoure iniciatives que tinguin per objecte afavorir la cohesió i solidaritat social, econòmica, 
generacional, territorial i mediambiental. 

 

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. 

Amb l’objectiu de dur a terme la seva activitat, la Fundació s’organitza en l’àmbit històric i en 
l’àmbit polític i socioeconòmic. 
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També treballa temes de cooperació i intercanvis en l’àmbit internacional, gestiona el Museu Irla 
de Sant Feliu de Guíxols i compta amb un arxiu i una biblioteca que incrementen el seu fons cada 
any. 

 

Incidència a les xarxes socials 

Continuem creixent a les xarxes socials. A finals de 2021 al Facebook la Fundació Josep Irla 
tenia 2.390 seguidors, 71 més que al 2020 i a la xarxa social Twitter 6.833 seguidors, 395 més 
que al 2020; també diposem d’un canal a Youtube amb 387 subscriptors. 

Facebook: https://www.facebook.com/irla.cat 

Twitter @fjirla 

Youtube https://www.youtube.com/c/FundacióJosepIrla  

1. BIBLIOTECA I ARXIU 
A l’arxiu hem continuat preservant la documentació significativa generada per Esquerra 
Republicana i per la mateixa Fundació Josep Irla. 

S’ha continuat ampliant i conservant la biblioteca  — especialitzada en pensament polític i història 
contemporània dels Països Catalans — amb monografies i obres de referència, publicacions 
periòdiques i llibres sobre història, pensament polític i socioeconomia. 

Durant aquest any, degut a la pandèmia causada pel Coronavirus, s’han atès les peticions 
d’historiadors, sociòlegs i politòlegs, preferiblement de manera telemàtica. 

Així mateix, s’ha continuat catalogant 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 activitats següents: 

 

Premi Irla de Recerca Històrica al Batxillerat 2021  #PremiIrla 

Per donar compliment al seu objectiu d’impulsar la recerca i la difusió històrica en l’àmbit de 
l’esquerra nacional dels Països Catalans, la Fundació Josep Irla convoca el Premi Irla de Recerca 
Històrica al Batxillerat. 

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 jurat format per Alba Castellví, educadora i vicepresidenta de la Fundació Josep Irla; Josep 
Catà, exprofessor d’ensenyament secundari; Àngels Parés, exprofessora d’ensenyament 

https://www.facebook.com/irla.cat
mailto:@fjirla
https://www.youtube.com/c/Fundaci%C3%B3JosepIrla
https://irla.cat/biblioteca-i-arxiu/
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secundari; Clàudia Pujol, directora de la revista Sàpiens; i Josep Maria Serra, exprofessor 
d’ensenyament, reunits telemàticament, van proclamar guanyadora a Laia Benaiges i Ferré de 
l’Institut Joan Puig i Ferreter de la Selva del Camp pel seu treball “Els meus besavis a la guerra 
civil espanyola (1936-1939)”, tutoritzat per la professora Esmeralda Jiménez Julià.    

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 la professor-tutor. 

Els finalistes del premi van ser Pau Carbonell i Gilabert de l’Institut Baix a Mar  de Vilanova i la 
Geltrú pel treball “Pere Mestres i Albet, tota una vida”, tutoritzat pel professor Jordi Montoliu; i 
Lluc Oms i Carrera, de l’Institut Jaume Callís de Vic, pel seu treball “Artur Tatxé, de l’alcaldia a 
l’exili”, tutoritzat per Pilar Pascual i Paco Navarro. Tots dos finalistes i els seus tutors van guanyar 
un any de subscripció a la revista Sàpiens. 

 

Beca d’Estudis Històrics President Irla 2021  #BecaIrla 

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 Joan Casamitjana, impulsor de la Casa Irla de Sant Feliu de Guíxols; Enric 
Pujol, professor del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma 
de Barcelona; i Anna Teixidor, historiadora i periodista; van decidir atorgar la beca a Carles 
Ribera i Rustullet pel seu projecte “Acció Ciutadana. Un model de premsa republicana (1930-
1934)”.  

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

 

Beca d’Estudis Històrics President Tarradellas 2021 #BecaTarradellas 

La Fundació Josep Irla va convocar l’any 2021, per segona vegada, la Beca d’Estudis Històrics 
President Tarradellas. Aquesta beca té com a objecte d’estudi el pensament, l’obra i la vida de 
la generació de republicans i republicanes de les comarques del Camp de Tarragona, les Terres 
de l’Ebre i el Baix Penedès. 

El jurat format per Robert Casadevall, professor del departament de Geografia de la URV; 
Montserrat Duch, catedràtica d’Història Contemporània de la URV; i Núria Gavarró, directora de 
l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, van atorgar la beca a Manuel Pérez Nespereira pel seu 
projecte “Ventura Gassol i Rovira. Una biografia política”. La beca està dotada amb 6.000 euros 
i la publicació, si s’escau, del treball guardonat. 

 

Presentació del llibre «El setmanari L’Opinió i la fundació d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (1928-1931)» #MemòriaIrla 
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El 16 de setembre el Col·legi de Periodistes de Catalunya va acollir la presentació del llibre «El 
setmanari L’Opinió i la fundació d’Esquerra Republicana de Catalunya (1928-1931)» la nova 
publicació de la col·lecció d’Estudis Històrics.  

L’acte es va realitzar respectant les mesures de seguretat sanitàries fixades pel Govern i es va 
seguir telemàticament a través del canal de Youtube de la Fundació i per xarxes socials amb 
l’etiqueta #MemòriaIrla. Hi va participar l’autor de l’obra Jaume Guillamet, acompanyat del 
president de la Fundació Joan Manuel Tresserras, la professora de la UAB Carme Ferré-Pavia, 
la secretària general adjunta d’Esquerra Republicana Marta Vilalta i el president d’Esquerra 
Republicana Oriol Junqueras. 

El setmanari L’Opinió (1928-1931) neix en plena dictadura de Primo de Rivera, amb el propòsit 
de ser el periòdic de «la jove democràcia catalana», i obre un debat molt viu entre catalanistes, 
republicans, separatistes, socialistes, comunistes i anarcosindicalistes. 

El nucli promotor està format per Joan Lluhí, Joan Casanelles, Pere Comas i Antoni Xirau. El 
primer cronista és Josep Pla i els col·laboradors més assidus són els comunistes Jaume 
Miravitlles i Jordi Arquer. 

Dimitit el dictador i declarat «setmanari socialista», l’anomenat Grup de L’Opinió promou un 
Manifest d’Intel·ligència Republicana i una posterior Conferència d’Esquerres Catalanes, que 
culmina en la creació́ d’Esquerra Republicana de Catalunya, amb el lideratge de Francesc Macià 
i la presència destacada de Lluís Companys. 

En tres anys comptats, el setmanari L’Opinió ha assolit dos altres èxits no previstos: guanyar les 
eleccions municipals del 12 d’abril de 1931 i proclamar la República Espanyola i la República 
Catalana. 

«El setmanari L’Opinió i la fundació d’Esquerra Republicana de Catalunya (1928-1931)» – 
Fundació Josep Irla  

Presentació del llibre «Artemi Aiguader, un home al servei del Govern» #BiografiaIrla 

El Palau Bofarull de Reus va acollir, el 5 de novembre de 2021, la presentació de la biografia 
«Artemi Aiguader. Posar ordre a la rereguarda», escrita per l’historiador Joan Esculies, fruit de la 
primera edició de la Beca d’Estudis Històrics President Tarradellas –convocada l’any 2020 per la 
Fundació Josep Irla, amb el suport de la Diputació de Tarragona, i en col·laboració amb l’Arxiu 
Montserrat Tarradellas i Macià (Monestir de Poblet) i la Universitat Rovira i Virgili (Grup de 
Recerca Consolidat ISOCAC del Departament d’Història). 

Hi va participar l’autor de la biografia, Joan Esculies, acompanyat per Noemí Llauradó, presidenta 
de la Diputació de Tarragona, Núria Gavarró, directora de l’Arxiu Tarradellas i  Macià, i Joan 
Manuel Tresserras, president de la Fundació Josep Irla. 

Aquesta recerca històrica dona a conèixer la trajectòria fins ara desconeguda del reusenc Artemi 
Aiguader com a regidor republicà a Reus durant vuit anys –ocupant també el càrrec d’alcalde de 
forma accidental, membre del Comitè Central de Milícies Antifeixistes, conseller de Seguretat 
Interior entre el 1936 i 1937 i una de les figures més rellevants d’Esquerra Republicana durant la 
Guerra Civil.  

https://irla.cat/publicacions/setmanari-lopinio-fundacio-esquerra-republicana-catalunya/
https://irla.cat/publicacions/setmanari-lopinio-fundacio-esquerra-republicana-catalunya/
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«Artemi Aiguader, un home al servei del Govern» - Fundació Josep Irla 

 

Presentació del llibre «Dalmau Costa, mestre de cerimònies de dues nacions» 
#BiografiaIrla 

Més d’un centenar de persones van assistir, l’11 de novembre de 2021, al Parlament de 
Catalunya per conèixer la vida i obra de Dalmau Costa a través de la seva biografia «Dalmau 
Costa, mestre de cerimònies de dues nacions», escrita per Lluís Burillo, premiat amb la Beca 
d’Estudis Històrics President Irla 2019. 

Hi va participar l’autor de la biografia, Lluís Burillo, acompanyat per Alba Vergés, vicepresidenta 
del Parlament de Catalunya, Quim Nadal, catedràtic d’Història Contemporània de la UdG, Maria 
Rosa Collell, professora de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UdG, i Joan Manuel 
Tresserras, president de la Fundació Josep Irla. 

Lluís Burillo: «Aquest llibre és un homenatge a Dalmau Costa, un reconeixement al 
Parlament de Catalunya i un recordatori dels llaços entre Catalunya i Mèxic» 

Dalmau Costa esdevé el primer cap de cerimonial del Parlament de Catalunya, i durant la Guerra 
Civil, també de la Generalitat. Amb la derrota del 1939, aquestes responsabilitats el duran a l’exili, 
on esdevé tot un referent del món de la restauració, sense abandonar mai la militància al seu 
partit, Esquerra Republicana, ni la lleialtat a les institucions nacionals catalanes. 

«Dalmau Costa, mestre de cerimònies de dues nacions» – Fundació Josep Irla 

 

Presentació del llibre «Emili Gómez Nadal (1907-1933)» #BiografiaIrla 

El 9 de desembre es va presentar a l’Octubre Centre de Cultura Contemporània de València  el 
llibre «Emili Gómez Nadal (1907-1933)» la nova publicació de la col·lecció Biblioteca d’Esquerra 
Nacional. Hi va participar l’autor Gustau Muñoz, acompanyat de Josep Barberà, president 
d’ERPV; Maria Pérez, secretària general d’ERPV; i Joan Manuel Tresserras, president de la 
Fundació Josep Irla. 

Emili Gómez Nadal (València,1907 – Valença d’Agen, 1993). Historiador i polític. Membre d’Acció 
Cultural Valenciana i de l’Agrupació Valencianista Republicana. Publicà nombrosos articles a 
Acció Valenciana, Avant, El Camí… Doctor en Filosofia i Lletres i professor d’Història de la UV. 
El 1934, ampliant estudis a París, va prendre consciència de l’amenaça feixista i es va aproximar 
al marxisme. Cap al 1936 ingressà al PCE. Col·laborà a la revista Nueva Cultura. Durant la 
Guerra Civil ocupà diversos càrrecs al Ministeri d’Instrucció́ Pública. El 1939 passà a l’exili, d’on 
no tornaria mai. Romangué́ a París, ocupat pels nazis, col·laborant amb la Resistència. El 1972 
publicà “El País Valencià i els altres”. Va escriure un intens Dietari, testimoni d’una vida i una 
època, que ha estat parcialment publicat. El 1990 aparegué “Articles, 1930-1939” una àmplia 
selecció́ de la seua obra periodística. 

«Emili Gómez Nadal (1907-1993)» - Fundació Josep Irla 

 

https://irla.cat/publicacions/artemi-aiguader-ordre-rereguarda/
https://irla.cat/publicacions/dalmau-costa-mestre-cerimonies-de-dues-nacions/
https://irla.cat/publicacions/emili-gomez-nadal/
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Exposicions itinerants 

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

 

«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 2021 l’exposició va visitar Fornells de la Selva. 

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

 

«1934-1939 Pioneres del municipalisme feminista» #PioneresFeministes 

El 2020 coincidint amb la diada del 8 de març la Fundació Josep Irla va editar l’exposició 
itinerant sobre les pioneres del municipalisme feminista. 

Les eleccions municipals celebrades a Catalunya el 14 de gener de 1934 - les primeres 
d’aquest àmbit en què les dones poden votar - representen l’entrada, per primer cop en 
democràcia, d’electes femenines a les institucions locals.  

Arran dels Fets d’Octubre de 1934 totes elles són destituïdes del seu càrrec, que no 
recuperaran fins el triomf del Front d’Esquerres a les eleccions del febrer de 1936.  

Durant el 2021 l’exposició va visitar: Sabadell, Cerdanyola, Molins de Rei i Barcelona - Sant 
Andreu. 

Podeu donar-hi un cop d’ull a: https://irla.cat/ExpoPioneres/index.html  

 

Entrevistes #IdeesIrla 

 

Conversa amb l’historiador Jordi Serrano 

Dins de la sèrie d’entrevistes que periòdicament pengem al nostre canal de Youtube, vam parlar 
amb l’historiador Jordi Serrano, comissari de l’exposició «Francesc Layret. Diputat per Sabadell. 
El fil roig del catalanisme» que es va fer al Museu d’Història de Sabadell.  

La mostra fa un repàs de la trajectòria de l’advocat laborista Francesc Layret (1880 – 1920), que 
va dedicar la seva vida a la defensa dels treballadors i a la construcció d’una força política 
catalanista que representés a la classe obrera.  

Serrano ens explica com Francesc Layret molt probablement és el polític de més projecció en 
l’àmbit de l’esquerra i del republicanisme a Catalunya. Segurament els adversaris de Layret van 

http://www.irla.cat/expocompanys/
https://irla.cat/ExpoPioneres/index.html
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veure millor que nosaltres la seva importància, i per això el van assassinar. De fet, quan Salvador 
Seguí es va assabentar de l’assassinat del seu amic, va pronunciar les paraules “ja saben els 
que han fet, aquest vils” perquè era ben conscient que Layret estava destinat a tenir aquest paper 
central en el política catalana. 

(386) Un recorregut per la figura de Francesc Layret, un polític revolucionari - YouTube 

 

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 #LliçóIrla  

Donatella della Porta, sociòloga i politòloga italiana experta en moviments socials i referent 
mundial de l’esquerra internacionalista, va impartir la Llicó Inaugural Josep Irla 2021-2022: «Els 
moviments socials davant l’auge de l’autoritarisme» que es va celebrar de manera presencial a 
l’Auditori del Campus de la Ciutadella de la UPF.  

 

Moviments de protesta social arreu del món 

 

Donatella della Porta començà la seva intervenció recordant els moviments de protesta socials 
sorgits durant les “tardors calentes” dels darrers anys a llocs com el Líban, Xile, Hong Kong o 
Catalunya. 

Responent a la pregunta de què tenien en comú tots aquests moviments, della Porta explicà que 
eren “manifestacions massives, amb gran presència de joves i dones, sota una organització 
horitzontal i on es van emprar maneres de protesta força disruptives, directes i visibles”. També 
apuntà que tots ells van ser reprimits molt intensament, “reaccions molt visibles que es van veure 
arreu del món”. 

Davant aquesta repressió, della Porta denuncià que l’Estat està deixant de banda els drets 
ciutadans: “Estem en temps de neoliberalisme i això ha fet que governs i estats hagin renunciat 
a la seva capacitat per intervenir en defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans. 

Malgrat aquesta crisi de legitimitat, l’experta en moviments socials també posà sobre la taula que 
“és temps per a la resistència”. 

Una resistència que també pot anar acompanyada de canvis: “Els moviments socials no només 
són conseqüència de canvis en les estructures socials, sinó que en poden ser causa”. En aquest 
sentit, della Porta veu en Catalunya un exemple de com els moviments han desenvolupat una 
transformació de les institucions amb l’aparició de nous partits i de noves maneres de participació 
ciutadana com és el cas del referèndum 1-O.  

https://www.youtube.com/watch?v=FxoO4I1acJU&list=PLCw0X57wSIYMqmi1iW5Kr0Edi1Kba76DI&index=4
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Una nova onada de moviments socials? 

 

Tot i que no es pot dir encara si hi ha una nova onada de moviments socials, “estem en un 
moment en què els moviments socials estan tornant al carrer”. 

En aquests darrers mesos, marcats per la pandèmia, della Porta afirmà que “hi ha maneres de 
protesta innovadores, adaptades a les restriccions amb accions de caire més local o impulsades 
des de l’espai domèstic”. 

“Estem, doncs, en temps de reptes i de resistència”, ha destacat la catedràtica de Ciència Política 
i ha puntualitzat: “Són temps d’interrogants, però on l’autoritarisme s’està trobant oposició i 
resistència”. “Per tant –afegí, la resposta a aquesta crisi també podria impulsar transformacions 
progressistes”. 

(389) Lliçó Inaugural Josep Irla 2021-2022, amb Donatella della Porta - YouTube 

 

Revista Eines #EinesIrla 

 

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

Segons les estadístiques publicades a RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert), les 
consultes telemàtiques a l’Eines al 2021 van ser 3.760; si hi sumem l’edició en paper, els lectors 
de la revista van superar els 10.000. 

En el 2021 es van editar tres nous números: 

 

Eines 40. Salut i justícia social 

El 10 de maig es va fer la presentació en línia, pel canal YouTube de la Fundació Josep Irla, del 
número 40 de la revista Eines, titulat “Salut i justícia social” amb una conversa amb Alba Vergés, 
consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, i Lucía Artazcoz, directora de l'Observatori 
de la Salut Pública de Barcelona moderada pel periodista Bernat Surroca 

Per tractar a fons la relació entre salut i justícia social, l’Eines 40 conté un  dossier central amb 
articles de Louis Lemkow i Gabriel Lemkow-Tovías sobre la relació entre desigualtats socials, de 
salut i crisi climàtica; Elena i Iria Caamiño, que analitzen la relació entre salut i gènere; Sergi 
Raventós, que ens parla sobre salut mental i determinants socials; i l’Olga Margalef sobre com 
garantir la salut ambiental en el segle XXI. També compta amb un article d’Ariadna Jou, que ens 
explica com funciona un sistema sanitari que no està garantit per tothom com és el sistema nord-
americà. I tancant aquest dossier central, la conversa amb la consellera Verges i la doctora 
Artazcoz. 

https://www.youtube.com/watch?v=H16IaQHwL1U
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Més enllà d’aquest dossier, també inclou un article de Sílvia Claveria on parla, amb dades a la 
mà, de la catalanofòbia i la hispanofòbia; Eze Paez sobre l’altruisme eficaç, Vicent Flor sobre la 
batalla de València i les herències actuals d’aquell procés traumàtic; i Alba Sidera sobre l’abast 
internacional de l’extrema dreta. 

Eines 40. «Salut i justícia social» – Fundació Josep Irla 

 

Eines 41. Entendre (i combatre) les desigualtats        

El 14 de setembre la Fundació Josep Irla va donar el tret de sortida al nou curs 2021-2022 amb 
la presentació del nou número de la revista Eines. 

La revista «Entendre (i combatre) les desigualtats» comença amb una editorial de Maria Dantas 
i continua amb un dossier central on s’aborda aquesta malaltia social des de diferents punts de 
vista: Maria Cervini-Pla fa una radiografia d’aquest creixement de les desigualtats; Daniel 
Raventós parla de la relació entre llibertat i igualtat des del punt de vista del republicanisme 
democràtic; Lídia Brun explora la relació entre el creixement del poder dels monopolis i oligopolis 
i del creixement de les desigualtats; Albert Sales parla d’algunes propostes disruptives que 
podrien servir per combatre les desigualtats; i Marta Curto-Grau fa un retrat del model 
socioeconòmic nòrdic que, tot i ser imperfecte, és un dels que ha tingut més èxit en combatre 
aquestes desigualtats. 

Fora d’aquest dossier central, també hi ha un article del Marc Guinjoan amb una radiografia de 
les eleccions catalanes del 14-F; un text conjunt de l’Ariadna Güell i la Marta Junqué sobre la 
possibilitat i proposta de reduir la jornada laboral; un article d’història de Josep Vall dedicat als 
90 anys de la fundació d’Esquerra Republicana; i una anàlisi de la Sònia Sánchez sobre la darrera 
onada de protestes camperoles a l’Índia, entre altres.  

Eines 41. «Entendre (i combatre) les desigualtats» – Fundació Josep Irla        

 

Eines 42. Independentisme: mirades cap al futur 

La Fundació Josep Irla va presentar, el 21 de desembre de 2021, el darrer número de l’any de la 
revista Eines, «Independentisme: mirades cap al futur», que pretén contribuir a la reflexió sobre 
les línies mestres que haurien d’orientar l’estratègia i la tàctica política d’un moviment que ha 
arribat més lluny que mai en la seva història, però que encara li queda molta feina al davant. 

Per debatre sobre les línies de treball de l’independentisme, la Fundació ha convidat Ismael 
Peña-López, científic social i director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, i Marta 
Rovira, secretària general d’Esquerra Republicana, que va intervenir en directe des de Ginebra. 
Una conversa moderada per la periodista Sara González des de la Sala Noble del Centre Cívic 
del Convent de Sant Agustí de Barcelona. 

La revista «Independentisme: mirades cap al futur» comença amb una editorial d’Oriol Junqueras 
i continua amb un dossier central amb reflexions sobre l’estratègia i la tàctica de 
l’independentisme de cara al futur, amb articles dels politòlegs Jordi Muñoz, Carol Galais, Sergi 
Morales, Marta Brik i Marc Sanjaume. 

https://irla.cat/publicacions/40-salut-i-justicia-social/
https://irla.cat/publicacions/41-entendre-combatre-desigualtats/
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Fora d’aquest dossier central, també hi ha un article de Jaume Martorell sobre l’evolució de 
l’esquerra demòcrata als EUA; un text d’Elena Costas centrat en l’avaluació de les polítiques 
públiques; un article sobre la trajectòria política d’Antonio Gades escrita per Jordi Tormo; o un 
text conjunt dels acadèmics xilens Cecilia Osorio i Francesco Penaglia sobre l’actual situació 
política a Xile, entre altres. 

Eines 42. «Independentisme: mirades cap al futur» – Fundació Josep Irla 

 

Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza 2021 #BecaYarza 

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 com a objectiu finançar una recerca inèdita en el camp de les Ciències Socials sobre propostes 
per assolir la igualtat i l’exercici de la plena ciutadania de les dones. 

El jurat format per Sílvia Claveria, politòloga; Carla Vall, advocada; i Carme Porta, activista 
feminista, van decidir atorgar la beca a Leire Rincón pel seu projecte «Violència sexual: 
quantificació del problema, percepcions i estratègies preventives». 

L’objectiu d’aquesta recerca és analitzar l’impacte de la violència sexual per definir eines 
d’actuació que frenin aquest fenomen. 

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

Leire Rincón - Fundació Josep Irla 

 

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 2021-2022 es va atorgar a Julio Martínez-Cava Aguilar, per desenvolupar el 
projecte «El poder de la propietat. L’economia política republicana en la Nova Economia (1936-
1939)». 

En una època en què l’excés d’acumulació de riquesa posa contínuament en perill la capacitat 
de l’autoritat pública a l’hora de definir el bé comú i lamina la possibilitat d’una veritable República, 
les anàlisis sobre la propietat pública, privada o comuna tornen a ocupar un lloc central en el 
debat públic. En aquest sentit, Martínez-Cava posa el focus en el cas català, i més concretament 
en el model del dret de propietat sorgit a Catalunya durant la II República per conèixer quina va 
ser l’evolució ideològica de les esquerres entorn el concepte de propietat que van permetre 
materialitzar el Decret de Col·lectivitzacions, aprovat l’octubre de 1936 pel Govern de la 
Generalitat. 

https://irla.cat/publicacions/42-independentisme-mirades-futur/
https://irla.cat/premis-i-beques/leire-rincon/
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Amb aquest objectiu, el guanyador de la beca pretén eixamplar la comprensió de les tradicions 
republicanes i socialistes catalanes des de la història social del pensament polític, amb especial 
atenció al disseny institucional i la filosofia política de fons. 

Aquest estudi es desenvoluparà en el Centre d’Estudis sobre Dictadures i Democràcies (CEDID) 
de la UAB, dirigit pel Dr. Martí Marín. El principal objectiu del grup és l’estudi de Catalunya en el 
període franquista i democràtic, tot i que en aquests darrers anys també ha adquirit una creixent 
dimensió internacional, posant particular atenció a processos històrics comparables esdevinguts 
en altres països d’Europa i Amèrica Llatina. 

Julio Martínez-Cava - Fundació Josep Irla 

 

Cooperativisme. Una alternativa fraternal #CooperativismeIrla. 

El cooperativisme és un moviment universal, ampli i divers que propugna la lliure associació 
de les persones per satisfer en comú les seves necessitats. Mogudes per interessos més enllà 
dels beneficis econòmics, les cooperatives intenten resoldre també aspiracions socials i 
culturals dels que en formen part, actuant conjuntament per transformar la societat a través de 
l’ajuda mútua. 

Aquest model econòmic és encara una forma d’organització empresarial minoritària a Europa 
i al món. Tot i els obstacles, als Països Catalans hi ha una important tradició de cooperativisme. 
Quin ha estat el seu recorregut? Les crisis del capitalisme han estat i són una oportunitat pel 
cooperativisme? Quins reptes ha d’afrontar encara aquest model? 

Per donar resposta a aquestes i altres preguntes, des de la Fundació Josep Irla vam impulsar 
una setmana temàtica dedicada al cooperativisme.  

Els orígens del cooperativisme 

Vam començar aquesta setmana del cooperativisme coneixent els orígens del moviment i la 
seva evolució històrica amb la Paula Mateu, periodista especialitzada en economia i autora de 
la introducció del Textos Polítics de Cooperativisme, editat per la Fundació Josep Irla. 

(389) Els orígens del cooperativisme - YouTube 

 

Cooperatives i institucions 

Quin paper ha de jugar el món local en la promoció del cooperativisme? Vam dur a terme un 
debat sobre la qüestió a partir d’experiències reals dutes a terme al territori: Roser Massaguer, 
regidora de Benestar Social i Habitatge de Palafrugell, Ignasi Ripoll, regidor de Medi Ambient, 
Transició Energètica i Cultura de Saldes, Rosa Garcia, coordinadora de Cuidem Lluçanès, 
i Josep Vidal, responsable de l’economia social i cooperativa de la Generalitat de Catalunya. 

(389) Cooperatives i institucions - YouTube 

https://irla.cat/premis-i-beques/julio-martinez-cava/
https://www.youtube.com/watch?v=S9XotB0POe4
https://www.youtube.com/watch?v=Vkhzac8cID0
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L’ideal cooperativista 

Varem analitzar els principis i referents ideològics del cooperativisme, els seus punts forts i 
reptes de futur amb Ivan Miró, sociòleg i investigador a Coòpolis – Ateneu Cooperatiu de 
Barcelona, autor del llibre «L’Economia Social i Solidària a Catalunya. Fonaments teòrics i 
reptes estratègics». 

(389) L'ideal cooperativista, amb Ivan Miró - YouTube 

 

El cooperativisme en acció 

⇨ Per què apostar pel model cooperatiu en sectors com l’energètic, l’agrari, el financer, el 
cultural o l’habitatge?  

Cooperatives d’èxit com SOM*, Coop57, FCAC, Sostre Cívic i Som Energia ens ho explicaren. 

(389) El cooperativisme en acció - YouTube 

 

Textos Polítics 10. Cooperativisme 

També vam editar i publicar un nou número de la col·lecció de Textos Polítics de la Fundació 
centrat en el cooperativisme. El llibret conté una introducció histórica feta per Paula Mateu, i la 
traducció al català de dos textos de referència internacional: la Declaració de la identitat 
cooperativa (Manchester, 1995) i la Recomanació sobre la promoció de les cooperatives 
(Ginebra, 2002). 

10. Cooperativisme - Fundació Josep Irla 

 

Jornades de la Fundació Josep Irla a la Universitat Catalana d’Estiu 2021 #ÀgoraIrla 

En el marc de la 53a Universitat Catalana d’Estiu, i després que l’any passat s’hagués de celebrar 
de manera telemàtica, aquest 2021 s’ha pogut tornar a Prada per organitzar les XII Jornades de 
la Fundació Josep Irla. 

Amb el lema «Fer dels Països Catalans una nació normal», aquest any la UCE ha volgut centrar-
se en com aconseguir la normalitat. Tant en referència a la recuperació després de la Covid-19 
com des d’un punt de vista sociològic, lingüístic i històric. 

La Lliçó magistral: «Víctor Torres: 50 anys de l’Assemblea de Catalunya» 

Les jornades es van iniciar el 18 d’agost amb l’Assemblea de Catalunya com a protagonista en 
la ja tradicional Lliçó magistral. Aprofitant els 50 anys de l’Assemblea de Catalunya, l’exconseller 
de la Generalitat de Catalunya Josep Huguet, l’advocada i activista Magda Oranich i l’exdirector 

https://icariaeditorial.com/destacados/4682-leconomia-social-i-solidaria-a-catalunya-fonaments-teorics-i-reptes-estrategics.html
https://icariaeditorial.com/destacados/4682-leconomia-social-i-solidaria-a-catalunya-fonaments-teorics-i-reptes-estrategics.html
https://www.youtube.com/watch?v=5_fy_uRixuA
https://www.som.cat/
https://coop57.coop/
https://www.cooperativesagraries.cat/
https://sostrecivic.coop/
https://www.somenergia.coop/es/
https://www.youtube.com/watch?v=sG1CiHDHqKA&t=5s
https://irla.cat/publicacio/categoria/textos-politics/
https://irla.cat/publicacions/10-cooperativisme/
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general de Seguretat Ciutadana Miquel Sellarès han fet un repàs de la història de la plataforma, 
posant en valor la importància cabdal que va tenir en el moviment antifranquista català. 

Com va recordà Huguet, “l’Assemblea de Catalunya va elaborar una estratègia d’acció no 
violenta, pacífica, unitària i transversal que va ser capaç d’incloure tothom”, i “va permetre a 
l’antifranquisme aprendre a treballar de manera democràtica i conjunta en el context de la 
dictadura”, va afegir Oranich. 

Catalunya, una nova etapa 

Com a tancament de les Jornades, que enguany han consistit en dues xerrades per la posada 
en marxa del procés cap a la nova normalitat, la consellera de la presidència de la Generalitat de 
Catalunya Laura Vilagrà ha reflexionat sobre com s’ha d’encetar aquesta nova etapa en la política 
catalana. Així doncs, va declarar que aquesta legislatura seria la legislatura del feminisme i també 
del català: “En els propers anys ens ho juguem tot pel català, i treballarem perquè la nova Llei de 
l’Audiovisual protegeixi la llengua”. 

També va anunciar que seria una legislatura on s’explorarien totes les opcions per solucionar el 
conflicte català, tant des del diàleg com des de l’embat democràtic. “No podem caure en un fals 
dilema, enfrontant la negociació amb l’embat democràtic. Ens hem de preparar en paral·lel. Totes 
les opcions estan obertes”, va concloure. 

 

 

 

 

Presentació de l’estudi «Laïcitat i pluralisme» #DretsIrla 

El 25 de febrer es va presentar, de manera virtual, l’estudi “Laïcitat i pluralisme”. L’acte es va 
seguir a través del canal de Youtube de la Fundació Josep Irla, i per les xarxes socials 
(#DretsIrla). 

Quina hauria de ser la relació de l’Estat amb les confessions religioses, segons el principi de 
laïcitat? I a l’espai públic, com fomentar la convivència entre persones de creences i opinions 
diferents, més enllà de la simple tolerància? D’aquestes i altres qüestions n’hem volgut parlar a 
«Laïcitat i pluralisme. Una arquitectura de la convivència en llibertat», un estudi que consta de 
dues parts. D’una banda, un assaig introductori d’aquest concepte de laïcitat i les diferents 
controvèrsies, a càrrec del filòsof polític Daniel Gamper de la UAB i un dels màxims especialistes 
en aquest tema a casa nostra, i un diàleg entre representants de diferents comunitats filosòfiques 
i religioses de Catalunya, moderat pel periodista Antoni Trobat. 

«Laïcitat i pluralisme» – Fundació Josep Irla 

 

Presentació de l’estudi «Ciberactivisme feminista a Catalunya» #FeminismeIrla 

https://irla.cat/publicacions/laicitat-i-pluralisme/
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El 4 de març es va presentar, de manera virtual, l’estudi «Ciberactivisme feminista a Catalunya» 
de Berta Florés periodista i guanyadora de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza 2018 que 
ha permès la realització d’aquest estudi. 

En aquest treball es proposa l’anàlisi del fenomen del ciberactivisme feminista a Catalunya, 
assenyalant les seves dinàmiques; i la seva incidència en l’agenda pública catalana a través 
d’accions concretes i mobilitzacions ciutadanes. A partir d’un estudi de cas, el projecte analitza 
quin paper va desenvolupar internet i les noves tecnologies en la jornada del 8 de març (8M) de 
2018, tot indagant en les interaccions i els moviments que es van produir al voltant d’aquesta 
data a les xarxes, així com en la gestió que en va fer el moviment feminista català i que va 
desembocar en una vaga general i una manifestació històrica a Barcelona —i a altres ciutats 
catalanes. 

En la presentació Elisenda Rovira va mantenir una conversa amb l’autora, Berta Florés. 

L’acte es va seguir a través del canal de Youtube de la Fundació Josep Irla, i per les xarxes 
socials (#FeminismeIrla). 

«Ciberactivisme feminista a Catalunya» – Fundació Josep Irla 

 

Presentació de l’estudi «La reforma de les PAU. Anàlisi des d’una perspectiva de 
gènere» #FeminismeIrla 

El 16 de març es va presentar, de manera virtual, l’estudi «La reforma de les PAU. Anàlisi des 
d’una perspectiva de gènere» de Caterina Calsamiglia, professora de l’Institut for Political 
Economy and Governance i investigadora al Centre for Economic Policy Research i la seva 
investigació se centra en l’economia pública, amb èmfasi en l’elecció escolar, l’acció formativa i 
l’economia del benestar i Andreu Arenas, professor assistent d’Economia a la Universitat de 
Barcelona i investigador al Barcelona Institute of Economics, especialitzat en economia pública, 
economia política i economia de l’educació. Van ser premiats amb la Beca d’Estudis Feministes 
Nativitat Yarza 2019, que ha permès la realització d’aquest estudi. 

En aquest estudi s’analitzen els efectes de la reforma de les PAU del 2010, que va suposar que 
la nota d’accés a la universitat passés a dependre del 40% anterior al 60% d‘aquest examen, 
com ha afectat aquest canvi des d’una perspectiva de gènere. En la primera part de l’estudi, hem 
repassat la literatura que ha investigat diferències de gènere en competitivitat i rendiment sota 
pressió. Amb aquest objectiu, hem realitzat una enquesta a estudiants de les universitats 
catalanes d’abans i després de la reforma de la selectivitat, i els hi hem preguntat per les seves 
notes a la selectivitat i al batxillerat, i per la seva trajectòria posterior, acadèmica i professional. 

En la presentació Elisenda Rovira va mantenir una conversa amb els autors Caterina Calsamiglia 
i Andreu Arenas. 

L’acte es va seguir a través del canal de Youtube de la Fundació Josep Irla, i per les xarxes 
socials (#FeminismeIrla) 

«La reforma de les PAU. Anàlisi des d’una perspectiva de gènere» – Fundació Josep Irla 

 

https://irla.cat/publicacions/ciberactivisme-feminista-catalunya/
https://irla.cat/publicacions/reforma-pau-analisi-perspectiva-genere/
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Presentació de l’estudi «Teletreball i gènere. Anàlisi a Catalunya des d’una perspectiva 
feminista» #FeminismeIrla 

El 24 de març es va presentar, de manera virtual, l’estudi «Teletreball i gènere. Anàlisi a 
Catalunya des d’una perspectiva feminista» de Silvia Carrillo i Mireia Duran guanyadores de la 
Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza 2020, que ha permès la realització d’aquest estudi. 

Malgrat que en les últimes dècades l’extensió del teletreball ha sigut minoritària a Catalunya, la 
pandèmia de la Covid-19 ha provocat que aquesta opció tingui una major centralitat en aquells 
sectors i ocupacions que per les seves característiques poden fer-ne ús. L’actual context ens 
obre la porta a analitzar el teletreball i, entenent que no existeixen situacions socials neutres al 
gènere, cal estudiar-lo aplicant la perspectiva de gènere. Així doncs, el present estudi parteix de 
dos objectius, d’una banda, detectar si existeixen diferències i desigualtats de gènere en el 
teletreball a Catalunya; i de l’altra analitzar els possibles avantatges i inconvenients del teletreball 
des d’una perspectiva de gènere. El teletreball pot ser una eina que ajudi a trencar amb les 
desigualtats de gènere, i alhora, pot ser una nova font que eixampli les bretxes que pateixen les 
dones. La seva regulació i aplicació són, per tant, essencials per què actuï en la bona direcció. 

En la presentació la periodista Elisenda Rovira va mantenir una conversa amb les autores, Silvia 
Carrillo i Mireia Duran. 

L’acte es va seguir a través del canal de Youtube de la Fundació Josep Irla, i per les xarxes 
socials (#FeminismeIrla). 

«Teletreball i gènere. Anàlisi a Catalunya des d’una perspectiva feminista» – Fundació Josep Irla 

 

Presentació del llibre «Una asimetria cartografiada. Els Països Catalans i Espanya en 27 
mapes» #AssaigIrla 

El 14 d’octubre a la Fàbrica Lehmann es va presentar del llibre «Una asimetria cartografiada. Els 
Països Catalans i Espanya en 27 mapes», de Quim Bosch, guanyador del Premi d’Assaig Josep 
Irla 2021. 

L’acte es va realitzar respectant les mesures de seguretat sanitàries fixades pel Govern i es va 
seguir telemàticament a través del canal de Youtube de la Fundació o per xarxes socials amb 
l’etiqueta #AssaigIrla. La periodista Teresa Ciges conversà amb Quim Bosch sobre els propòsits 
de l’obra, que com va destacar el jurat del Premi d’Assaig Irla 2021, destaca pel rigor i la important 
feina de documentació, que ajuda a cartografiar l’asimetria dels Països Catalans respecte a 
l’Estat espanyol i aporta les claus per entendre millor la nostra societat. 

El llibre analitza diversos indicadors polítics, demogràfics, socials, i econòmics per buscar-hi 
possibles correlacions. Tot plegat dóna lloc un retrat polièdric d’Espanya on hi apreciem 
diferències territorials prou notables, algunes d’elles amb patrons recurrents, com en el cas dels 
Països Catalans. 

(389) Presentació del Premi d'Assaig Irla 2021 - YouTube 

 

Cicle: «Moviments socials i reptes de futur» #ÀgoraIrla 

https://irla.cat/publicacions/teletreball-i-genere/
https://www.youtube.com/watch?v=bzwxIUDQsjE
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Aquest cicle organitzat per la Fundació Josep Irla a les Comarques Gironines es realitzà durant 
la tardor-hivern del 2021. 

El projecte, coordinat per Dolors Bassa, activista sindical i exconsellera de Benestar, Treball i 
Família; neix amb la intenció de generar espais de reflexió i debat al territori sobre les qüestions 
claus d’avui: feminisme, el dret del treball, el dret de l’habitatge, la solidaritat i la cooperació o el 
canvi climàtic.   

I Jornada: «Feminisme i la lluita per la igualtat» 

El 9 d’octubre la Casa Irla de Sant Feliu de Guíxols va acollir la primera jornada del cicle dedicada 
al «Feminisme i la lluita per la igualtat» amb expertes de la Universitat de Girona i entitats 
feministes de les comarques gironines. L’acte fou presentat per Meritxell Benedí. 

La intervenció inicial va anar a càrrec de Meritxell Benedí, presidenta de l’Institut Català de les 
Dones. Fent un repàs per les onades feministes que han tingut lloc al llarg de la història, Benedí 
ha ressaltat:  

“Si hi ha un moviment polític que ha treballat per la igualtat és el feminisme”. 

En la taula rodona van participar les professores de la UdG Alba Alfageme,psicòloga especialista 
en victimologia i en processos de violència de gènere, i Cristina Sánchez Miret, doctora en 
Sociologia. Ambdues ponents reclamen la necessitat de fer exàmens de consciència com a 
societat, “una manera de superar els prejudicis i premocions masclistes i sexistes sota els quals 
hem estat educats”, afirma Miret.  

La jornada es va concloure amb un debat entre les entitats feministes de comarques gironines. 
Hi participaren la Cooperativa Mardedones, l’Entitat Sud, l’Associació Dota de Salt o l’espai 
Athena d’Olot, entre altres. 

(389) Feminisme i la lluita per la igualtat - YouTube 

 

II Jornada: «Dret a l’habitatge i noves formes d’urbanisme» 

El 6 de novembre la Factoria Cultural La Coma Cros de Salt va acollir la jornada sobre el «Dret 
a l’habitatge i noves formes d’urbanisme», amb experts de la Universitat de Girona i entitats del 
sector. 

La intervenció inicial va anar a càrrec del regidor d’habitatge de Salt, Àlex Barceló. A partir de la 
complexitat que viu Salt en matèria d’habitatge, Barceló posa sobre la taula la dificultat per 
garantir el dret a l’habitatge, marcat per l’increment de preus: “Allò que abans eren habitatges, 
avui són actius immobiliaris, aquí rau la clau de la qüestió”. 

En la taula rodona van participar els professors de la UdG Josep M. Aguirre, Gabriel Barbeta i 
Isabel Salamaña, i el portaveu del Sindicat de Llogateres de Girona Aliou Diallo. 

(389) Dret a l’habitatge i noves formes d’urbanisme - YouTube 

 

III Jornada: «El món del treball a la cruïlla» 

https://www.youtube.com/watch?v=De5sYXo61r4&list=PLCw0X57wSIYNSAUJeF7o8b6D3dqGLcpKN
https://www.youtube.com/watch?v=PfQUczH0_tM&list=PLCw0X57wSIYNSAUJeF7o8b6D3dqGLcpKN&index=2
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El 27 de novembre l’Auditori Josep Irla de Girona, va acollir la jornada «El món del treball a la 
cruïlla», amb experts de la Universitat de Girona i dels agents econòmics i socials del territori. 

La intervenció inicial va anar a càrrec de la delegada de la Generalitat a Girona Laia Cañigueral: 
“Aquestes trobades entre administracions, agents socials i econòmics ens han de servir per crear 
sinergies per avançar cap a la transformació del model productiu que el país i les comarques 
gironines necessiten”. 

En la taula rodona van participar Ferran Camas, catedràtic de Dret del Treball i de Seguretat 
Social i director de la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania de la UdG, Mercedes Martínez, 
inspectora de Treball i Seguretat Social i professora associada de la UdG, i Joan Martí, director 
dels Serveis Territorials d’Empresa i Treball a Girona. 

La segona part de la jornada va comptar amb la participació de Xavier Casas, secretari general 
d’UGT a la demarcació de Girona, Belén López, secretària general de CCOO a la demarcació de 
Girona, Àngels Torrents, secretària general de la Intersindical a la demarcació de Girona, i Ernest 
Planas, president de FOEG.  

(389) El món del treball a la cruïlla - YouTube 

 

IV Jornada: «Cooperació i solidaritat a l’era global» 

L’11 de desembre la sala La Cate de Figueres va acollir la jornada «Cooperació i solidaritat a 
l’era global», amb experts de la Universitat de Girona i la participació de les entitats del territori. 
Aquesta és la última jornada del cicle «Moviments socials i reptes de Futur» que organitza la 
Fundació Josep Irla a les Comarques Gironines durant la tardor-hivern del 2021. 

La intervenció inicial va anar a càrrec de Pau Lanao, membre de la Coordinadora d’ONG 
Solidàries: “En un moment en què la societat tira cap a l’individualisme, és important parlar de 
cooperació i solidaritat, que són els valors que estructuren la nova manera d’entendre la societat”. 

En la taula rodona van participar Marco Aparicio, president de l’Observatori DESC i professor de 
Dret Constitucional de la UdG; Silvia Llach, vicerectora de Territori i Compromís social de la UdG; 
M. Rosa Terradellas, pedagoga i professora de la FEP/ UdG, membre del grup de recerca de 
GRECA i directora de la Càtedra de Responsabilitat Social i Sostenibilitat de la UdG; i Alicia 
Baltasar, doctora en Salut i Qualitat de Vida, professora d’Infermeria Comunitària a la Facultat 
d’Infermeria de la UdG i cooperant en projectes de Salut al Camerun. 

(389) Cooperació i solidaritat a l'era global - YouTube 

 

Una economia republicana 

Vam publicar un nou vídeo divulgatiu al nostre canal de Youtube, aquest cop explicant què 
entenem per Economia i com ha de ser una economia republicana. 

Els mercats poden tendirà l’acumulació de poder, a l’aprofundiment de la desigualtat 
d’oportunitats, a beneficiar els ja privilegiats, a la davallada de drets fonamentals... o bé es pot 

https://www.youtube.com/watch?v=AuXXUuDyfa0&list=PLCw0X57wSIYNSAUJeF7o8b6D3dqGLcpKN&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=1DTyGviA_9w&list=PLCw0X57wSIYNSAUJeF7o8b6D3dqGLcpKN&index=4
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treballar pel bé comú, frenant els abusos de poder, prioritzant l’interès general, redistribuint la 
riquesa, garantint drets mitjançant la regulació. 

Una economia republicana té 4 pilars: 

- Regulació democràtica dels mercats. 
- Polítiques públiques progressistes. 
- Redistribució de la riquesa. 
- Autoorganització popular. 

(389) Una economia republicana - YouTube 

 

Entrevistes #IdeesIrla 

 

Conversa amb Joan Cuevas 

Dins de la sèrie d’entrevistes que periòdicament pengem al nostre canal de Youtube, vam parlar 
amb el politòleg Joan Cuevas, especialitzat en polítiques públiques i socials, autor del llibre 
«Transformar des de la política. Factors d’èxit i fracàs de la política que vol canviar la societat» 
(Edicions Els Llums). 

Ens explica que quan analitzem les polítiques públiques com educació, salut o habitatge, ens 
adonem que per aconseguir més impacte per a reduir les desigualtats i generar benestar, la 
tendència ens diu que cada vegada es proveeixin més amb una lògica descentralitzada, més a 
prop de les persones. Entendre més la casuística de les persones i, per tant, decidir com s’han 
de modular els serveis des de la proximitat. Per això, la política municipal té tanta importància 
avui més que mai. 

(386) La política del canvi des del món local, amb Joan Cuevas – YouTube 

 

Conversa amb Josep Huguet, Joan Puigcercós i Francesc Codina 

També vam parlar amb els autors del llibre «Picar Pedra: 50 reflexions republicanes sense 
jugades mestres», de l’editorial Saldonar.  

Aquest llibre és el resultat d’un any i mig de converses entre Josep Huguet, conseller de la 
Generalitat (2004-2010) i president de la Fundació Josep Irla (2011-2016), Joan Puigcercós, 
conseller de la Generalitat (2006-2008) i líder d’Esquerra (2004-2011) i Francesc Codina, filòleg 
i professor emèrit de la UVic-UCC. 

L’objectiu: “Trobar un bon GPS per a l’independentisme, que l’orienti i li faci saber les seves 
debilitats per afrontar el camí cap a República”, com recull en el pròleg del llibre el periodista 
Àlvar Llobet, encarregat d’editar mesos de converses entre tres persones amb gran bagatge 
polític, que han estat a primera línia de la política i coneixen de prop l’escenari català. 

(386) Propostes per encarar el futur de l'independentisme - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hUs0_Z23m84
https://www.youtube.com/watch?v=dm092qkiW18&list=PLCw0X57wSIYMqmi1iW5Kr0Edi1Kba76DI&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=lTmfxj6VwRc&list=PLCw0X57wSIYMqmi1iW5Kr0Edi1Kba76DI&index=3
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Conversa amb Saskia Sassen i Ernest Maragall 

Continuant amb la sèrie d’entrevistes i converses que pengem a internet vàrem analitzar sobre 
el concepte de ciutats amb dues persones de llarga trajectòria Saskia Sassen i Ernest Maragall. 

La sociòloga i escriptora neerlandesa Saskia Sassen ocupa la càtedra Robert S. Lynd de 
Sociologia a la Universitat de Columbia i també és professora a la London School of Economics; 
membre del Consell de Relacions Exteriors i del Panel sobre Ciutats de l’Acadèmia Nacional de 
Ciències dels Estats Units −on ha presidit el Comitè de Tecnologies de la Informació i Cooperació 
Internacional del Consell d’Investigació en Ciències Socials. Ernest Maragall, per la seva banda, 
ve de la política institucional: va participar en la fundació del PSC el 1978 i de Nova Esquerra 
Catalana el 2012, va ser conseller d’Educació, eurodiputat, i actualment, president del grup 
d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Barcelona i diputat al Parlament de Catalunya. 

(386) Ernest Maragall: «La globalització ha igualat les ciutats del món, sota una lògica de mercat» 
- YouTube 

 

Una conversa sobre el pujolisme. 

En la mateixa línia de converses, el president de la Fundació Joan Manuel Tresserras va 
conversar amb el periodista i escriptor Jordi Amat, que acabava de publicar el llibre «El fill del 
xofer», una oportunitat per analitzar el procés de gestació del pujolisme i de l'administració 
catalana durant els primers anys de democràcia i quina és la seva l'herència política a la 
Catalunya d'avui. 

(389) Una conversa sobre el pujolisme - YouTube 

 

4. NIT IRLA #NitIrla 
La Fundació Josep Irla atorga anualment el premi Memorial Francesc Macià, per tal de distingir 
una persona i/o 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/o 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. 

El 29 de setembre es va celebrar la Nit Irla 2021, en el Mirador del Museu d’Història de Catalunya. 
L’acte es va emetre a través dels canals de difusió de la Fundació, via TW i FB.  

“Confiem que les seves contribucions ens ajudin a comprendre que la finalitat de la mesa de 
negociació és aconseguir l’extensió social del sobiranisme i l’increment de la presa de 
consciència de la gent que ha de donar suport a l’emancipació del subjecte històric-polític 
nacional que som”, ha reivindicat el president de la Fundació Joan Manuel Tresserras en la 
presentació d’aquesta Nit Irla. 

https://www.youtube.com/watch?v=rgaIrkLGdxY
https://www.youtube.com/watch?v=rgaIrkLGdxY
https://www.youtube.com/watch?v=l4sSNNaNQVY


 

21 

 

La cloenda de l’acte va anar a càrrec d’Oriol Junqueras, president d’Esquerra Republicana. 
Durant la seva intervenció, destacà la importància de la taula de diàleg: “La confrontació més útil 
és la que es fa negociant, contrastant els teus arguments amb els arguments dels teus rivals, 
també dels que et persegueixen i t’empresonen”.  

Tal i com hem fet els darrers anys, coincidint amb la Nit Irla vam editar un llibret de cites, aquest 
cop “100 cites d’història i memòria”. 

Nit Irla 2021 - Fundació Josep Irla 

(389) Nit Irla 2021 - YouTube 

 

Memorial Francesc Macià 

El Memorial Francesc Macià va ser atorgat, en la categoria individual, a Gustau Muñoz en 
reconeixement a la seva llarga trajectòria com a editor, assagista, traductor i activista civil i 
cultural al País Valencià durant dècades, la qual ha estat fonamental en l’articulació de l’espai 
nacional i cultural dels Països Catalans, i en la construcció d’un país políticament emancipat i 
socialment més avançat. 

En la categoria col·lectiva, ha estat guardonada la Fundació.cat per continuar la tasca de 
l’Associació.cat, quan es va fer efectiva l’autorització per part de l’ICANN del domini .cat, el primer 
a Internet que aglutinava una comunitat lingüística-cultural; una fita que va afavorir decisivament 
la posició de la llengua i la cultura catalanes a la Xarxa i al món virtual. 

 

Memorial Lluís Companys 

La declaració de l’ONU del 2021 com l’Any Internacional de l’Economia Creativa per al 
Desenvolupament Sostenible ha portat a centrar el Memorial Lluís Companys d’enguany a 
premiar les iniciatives i bones pràctiques en les activitats econòmiques basades en el 
coneixement i la interacció entre la creativitat humana i les idees, el coneixement i la tecnologia, 
així com els valors culturals o el patrimoni artístic i cultural. 

En la categoria individual, el jurat va premiar la trajectòria de Lluís Cabrera com a fundador i 
actual director del Taller de Músics, escola pionera en la difusió del jazz, el flamenc i les músiques 
populars modernes a Catalunya, i que ha esdevingut una veritable institució al barri del Raval, 
enllaçant la vessant professionalitzadora amb projectes per a la dinamització social i cultural. 

Factoria F5 ha estat l’entitat escollida per rebre el Memorial Companys per la seva capacitat de 
sintetitzar la innovació tecnològica i la justícia social oferint educació solidària, inclusiva i gratuïta 
en el món del desenvolupament web a persones amb situació de vulnerabilitat, donant així eines 
de lluita contra la desigualtat social, econòmic, de gènere i d’oportunitats. 

 

Premi d’Assaig Irla #AssaigIrla 

En aquesta Nit Irla també es va fer entrega del Premi d’Assaig Irla 2021 a l’investigador Quim 
Bosch per la seva obra «Una asimetria cartografiada: Els Països Catalans i Espanya en 27 

https://irla.cat/nitirla2021/
https://www.youtube.com/watch?v=iY6I0krbV60
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mapes», que a l’octubre va sortir a la venda de la mà d’Angle Editorial i que es va presentar el 
14 d’octubre a la Fàbrica Lehmann de Barcelona. 

L’entrega del diploma fou a càrrec de Raül Romeva, guanyador de l’edició anterior que llavors 
no va poder assistir-hi per la seva condició de pres polític. 

 

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 amb entitats d’altres països. 

 

Coppieters Foundation #EuropaIrla 

S’ha participat del dia a dia de la Coppieters Foundation, Fundació europea de la qual en formem 
part, assistint a les reunions trimestrals de l’executiva i l’Advisory Scientific Council, així com a 
l’Assemblea General anual que enguany es va celebrar a mitjans d’octubre a Brussel·les. 

 

«Monopolis i oligopolis a l’Europa del segle XXI»  

El 28 de gener es va presentar l’estudi «Monopolis i oligopolis a l’Europa del segle XXI. Una 
amenaça per a la prosperitat», elaborat pel catedràtic d’Economia de la URV, Josep-Maria 
Arauzo-Carod, recentment nomenat president de l’International Network for Economic Research 
(INFER). 

A causa de les restriccions per la Covid-19, la presentació es va fer virtualment amb una conversa 
entre Arauzo-Carod i Paula Clemente, periodista de la secció d’Economia del diari ARA. També 
han intervingut Joan Manuel Tresserras, president de la Fundació Josep Irla.  

A diferència dels monopolis i oligopolis tradicionals, Arauzo-Carod ha explicat que aquestes 
noves empreses comporten més amenaces en tant que operen amb mecanismes més subtils: 
“Amb la multiplicitat d’ofertes que hi ha ara, no veiem que el poder de mercat d’aquestes 
empreses és molt asimètric, la qual cosa les fa més invisibles davant l’usuari”.  

En analitzar el tipus de política de competència, Arauzo-Carod fa referència als dos grans models 
de regulació, el nord-americà i l’europeu: “En els fons comparteixen moltes similituds perquè 
estem parlant de dues economies de mercat, però hi ha una diferència molt clara. En el cas 
europeu, es posa més l’èmfasi en la societat, en el bé comú, mentre que en el cas nord-americà 
és sobre l’individu, en la iniciativa empresarial i la llibertat d’empresa”. 

Davant aquest fenomen, Arauzo-Carod aposta per tres grans línies de política pública: reforçar 
la privacitat de les dades; incrementar la capacitat per fragmentar les empreses que concentrin 
una quota de mercat excessiva; i harmonitzar la fiscalitat digital amb l’analògica per evitar l’elusió 
i el frau. No obstant, puntualitza que “són canvis normatius lents davant d’un món digital que es 
transforma a una velocitat vertiginosa, molt més ràpid del que ho pot fer el legislador”.  

«Monopolis i oligopolis a l’Europa del segle XXI»  

https://irla.cat/publicacions/monopolis-oligopolis-europa/
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«Els moviments per l’autodeterminació a Europa» 

Durant el 2021 hem col·laborat junt amb la Cooppieters Foundation en l’edició de l’estudi «Els 
moviments per l’autodeterminació a Europa, una cartografia analítica» de Marc Sanjaume Calvet, 
Jordi Mas Elias, Ivan Serrano Balague, que es publicarà l’any 2022. 

Els moviments proautodeterminació a Europa són, sovint, estigmatitzats per l’opinió publicada 
com a mostra d’un replegament identitari davant el món global, equivalent al que protagonitza 
l’extrema dreta. En realitat, però, les dades apunten a un panorama molt més complex, on bona 
part d’aquests moviments tenen un ideari progressista i una lectura oberta del fet nacional, 
mentre que l’extrema dreta i els règims autoritaris solen estar emparats en el nacionalisme de 
les majories estatals. Aquest estudi té per objectiu posar llum sobre aquest panorama.  

«Els moviments per l’autodeterminació a Europa»  

 

Escòcia després de les urnes #ÀgoraIrla 

En un nou capítol d’ #ÀgoraIrla, Marc Sanjaume, Marta Brik, Marc Guinjoan i Diana Riba van 
analitzar les claus de l’èxit de l’SNP i de l’independentisme escocès. 

El 6 de maig de 2021 es van celebrar eleccions a Escòcia, on l’SNP i Els Verds van revalidar la 
majoria independentista. Quin serà el futur d’Escòcia en aquesta nova legislatura? Marc 
Sanjaume, politòleg i professor de la UOC, Marta Brik, politòloga i màster en relacions 
internacionals, Marc Guinjoan, politòleg i professor de la UB i Diana Riba, activista i eurodiputada, 
analitzaren les claus de l’èxit de l’SNP i del moviment independentista escocès i la possibilitat 
que se celebri un nou referèndum d’autodeterminació.  

Marc Sanjaume, autor del llibre «Independència i progrés. El repte democràtic de l’SNP» ha 
aclarit que l’èxit de l’SNP no es deu únicament al resultat d’aquestes eleccions: “L’SNP és un 
partit històric que al llarg dels anys s’ha definit com a socialdemòcrata, a favor de la integració 
europea i que defensa l’autonomia política com a trampolí per llançar Escòcia cap a la 
independència”. 

Segons Sanjaume, la tasca governamental i institucional de l’SNP ha estat clau per desplaçar de 
la centralitat política escocesa un laborisme cada vegada més neoliberal, així com un 
conservadorisme amb capacitat per governar des de Londres però ja massa allunyat dels 
escocesos. “Això ha solidificat les bases electorals de l’SNP, que avui ha aconseguit tenir un 
control de tot el centre polític escocès a partir d’aquesta estratègia governamental de pensar en 
positiu i avançar cap a la independència d’una manera gradualista”. 

(389) Escòcia després de les urnes - YouTube 

https://irla.cat/publicacions/moviments-autodeterminacio-europa/
https://www.youtube.com/watch?v=3qf1p8Y35GU&list=UUIbrlOraQqetA-3xtqu4rNg&index=34
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6. CULTURA 
 

Art per tu   

La Fundació Josep Irla va endegar el projecte «Art per tu» que té com a missió Establir llaços 
de contacte entre els residents d’un poble/barri i un artista amb el qual puguin compartir i 
experimentar l’art contemporani català. 

Es tracta d’un projecte modular que integra a diferents artistes amb els ciutadans d'un 
determinat poble o barri a través d'ubicar una obra de l'artista impresa en una lona gegant. 
Aquesta lona té l'efecte d'assenyalar un problema, un lloc, una situació i genera un diàleg entre 
l'artista i els ciutadans. L'obra de l'artista, impresa en una lona i ubicada en un determinat lloc 
també produeix un efecte crida de persones per anar-lo a visitar. 

En la sèrie “Art per tu” que es va fer la primavera del 2021 es van presentar les obres següents: 

• L’artista Lídia Azagra va presentar a Taradell la seva obra “Retrobament” per tal 
d’abordar la qüestió del civisme a Taradell. 
(389) Art per a tu des de Taradell - YouTube 

• L’artista catalana Eva Mascarell va presentar a Sant Carles de la Ràpita la seva obra 
«Trabucador» per abordar la qüestió del canvi climàtic i la seva afectació al delta de 
l’Ebre. 
(389) Art per a tu des de Sant Carles de la Ràpita - YouTube 

• L’artista catalana Judit Bou va presentar a la Selva del Camp la seva obra «Un turó» 
per abordar la qüestió de l’abandonament dels terrenys agrícoles. 
(389) Art per a tu des de la Selva del Camp - YouTube 

• L’artista Èrik Harley presenta a Móra la Nova la seva obra «Boom» per abordar la 
qüestió de l’habitatge a les Terres de l’Ebre. 
(389) Art per a tu des de Móra la Nova - YouTube 

L’experiència va ser positiva tant per part dels artistes com del jovent del municipis i es preveu 
repetir-la de cara al 2022. 

 

7. CASA IRLA 
La Fundació Josep Irla el 2021 va seguir gestionant el Museu Irla i fomentant l’activitat de la 
Casa Irla de Sant Feliu de Guíxols d’acord amb l’Ajuntament del municipi. 

L’activitat s’ha vist minorada perquè la Casa Irla va haver de tancar des de mitjans de març a 
finals de juny i durant els mesos de novembre i desembre. 

 

Museu Irla 

A la primera planta de la Casa Irla hi ha un museu permanent dedicat a qui fou president de la 
Generalitat a l’exili, Josep Irla i Bosch. S’hi fan visites guiades a centres d’ensenyament i a 
petits grups, però aquest any, degut a la situació d’excepcionalitat, han estat poques les que 
s’han pogut fer. 

https://www.youtube.com/watch?v=nG5dNA0NtWI
https://www.youtube.com/watch?v=plRabIJgoKA
https://www.youtube.com/watch?v=2Pxmmi3E1TM
https://www.youtube.com/watch?v=KTY_QscjHfs
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Programació Cultural 

A la Casa Irla s’hi organitzen presentacions de llibres, exposicions d’art i concerts de petit 
format. 

Al llarg del 2021 s’han dut a terme els actes següents: 

 

Presentacions de llibres 

• 30 de gener: “Paraula de jueu” de Martí Gironell.  
Presenta Pilar Giró. Acte en format streaming. 

• 20 de febrer: “El judici de la meva vida” de Jordi Pina.  
Presenta Jordi Vilà. Acte en format streaming. 

• 10 d’abril: “Sofregit” d’Enric Herce.  
Presenta Núria Esponellà  

• 17 d’abril: “Les ànimes d’Esquerra” de Manel Lucas.  
Presenta l’acte Lluís Serra. Format streaming 

• 24 d’abril: “La Síndrome del Dr. Strangelove” de José A. Donaire. Presenta l’acte Pilar 
Giró. Acte presencial i gravat en streaming 

• 1 de maig: “Del congrés estant” de Joan Olòriz.  
Presenta Joan Tardà 

• 7 de maig: “Diari de confinament” de Pilar Giró.  
Presenta l’acte el Sr. Ferran Mascarell 

• 8 de maig: “Tirant lo Blanc” de Joanot Martorell. Versió completa al català modern per 
Màrius Serra. Presenta l’acte Toni Sala 

• 22 de maig: “Dona i poder” de Jenn Díaz.  
L’acompanyen Sílvia Romero i Laia Cañigueral. 

• 29 de maig: “Èxit on tot comença” de Roger Pera.  
Presenta la regidora de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols Laura Serrano.  

• 5 de juny: “Ànima de Tramuntana” de Núria Esponellà. 

• 11 de juny: “Lying for Unit” de Michael Strubell. Presenta l’acte Antoni Strubell.  

• 12 de juny: “Sant Feliu de Guíxols anys 60. Una festa permanent” de Jaume García 
Vall-Llosera. Presenta l’acte Alfons Hereu 

• 19 de juny: “Paraula de jueu” de Martí Gironell. Presenta l’acte Pilar Giró. 

• 3 de juliol: “Pinzellada de Llibertat”, retrats pictòrics de Pere Piquer i poemes de 
diversos autors. Presenta l’acte Laura Cendròs. Intervenen Carles Furriols, president de 
la Fundació Trueta; Pere Piquer, artista i Toni Strubell exdiputat. 
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• 17 de juliol: “El mètode Tokei” d’Eduard Estivill i Carla Estivill. 

• 30 de juliol: “El judici de la meva vida” de Jordi Pina. Presenta l’advocat Jordi Vilá. 

• 4 de setembre: “La fàbrica de turistes” de Ramon Aymerich. 

• 18 de setembre: “Em faig nit fràgil” d’Oleguer Llongueras. Presenta l’acte Pilar Giró junt 
amb els fills Igor i Pol. 

• 16 d’octubre: “Pegasus” de Roger Torrent. Presenta l’acte Lluís Serra. 

• 6 de novembre: “Per raó d’estat” de Sara González. 

• 17 de desembre: “Dos estius amb la Sònia” de Neil David Selby. Amb la participació de 
Carles Motas, Josep Maria Vicens i Alfons Hereu. 

• 18 de desembre: “La llengua dels ocells” de Pere Parramon. Presenta l’acte Georgina 
Linares. 
 

Exposicions d’art 

• Del 15 de maig al 4 de juliol: “re-VERS” d’Anna Vilarrúbias. 
• Del 10 de juliol al 5 de setembre: “Paisatges silents” de Carme Llop. 
• Del 25 de setembre al XXXX: “Fes punta al llapis” de Carles Bros. 
• Del 13 de novembre al 9 de gener: “#corTada” de Antoine Chuecos. 

 
Espectacles 

• 28 de maig: “El llenguatge secret de les plantes” Converses vegetals en el temps de 
Kali Yuga” d’Àlex Trincado. 

• 12 de setembre: Concert HOUND DOGS 
• 5 d’octubre: Projecció del reportatge “Baltoro, un dantuari d’alpinisme” de Francesc 

Monsonís. L’acompanya Alfons Hereu en la presentació. 
• 27 de novembre: Festival Híbrida.  

Híbrida és un festival descentralitzat que neix amb la voluntat d’explorar i reflexionar 
sobre els espais liminars de la poesia, les fronteres o els punts de connexió que 
aquesta estableix amb altres manifestacions literàries o artístiques. 

 

8. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 
 

Pel que fa a la identificació dels convenis de col•laboració subscrits o vigents l’any 2021 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.  
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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 
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.  
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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 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 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)  

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€.  
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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 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.  

Obligacions: Designar un tutor que realitzarà un informe final amb la valoració de l’experiència 
de l’estudiant.  

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

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  

Obligacions: Facilitar els documents digitalitzats a la Biblioteca i proporcionar qualsevol altra 
informació addicional d’interès.  

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  

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 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 de Girona entre 1937 i 1939. 

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.  

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).  

Període de vigència: Signat el 10 de juliol de 2018, amb caràcter indefinit. 
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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 Fundació l’Alternativa 

Objecte: Impulsar un conjunt d'iniciatives vinculades a la defensa dels drets polítics i civils a 
Catalunya, en el context de la repressió judicial contra els membres del Govern i de la Mesa 
del Parlament de l'anterior legislatura. 

Drets i obligacions: 

Per la Fundació Alternativa. Impulsar iniciatives pròpies i col•laborar en iniciatives unitàries 
en el marc de la defensa dels drets polítics i cívics de Catalunya 

Per la Fundació Josep Irla. Col•laborar en la correcta execució dels compromisos contrets 
per la Fundació Alternativa i aportar un total de 15.000€ per sufragar les despeses.  

Període de vigència: Signat el 7 de febrer de 2019 amb una durada inicial de sis mesos, 
subjecte a revisió. 

 

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.  

Obligacions: Fer una contribució de 50.000 euros per finançar-ho.  

Drets: La Coppieters Foundation organitzarà activitats de millora de la imatge, representació, 
influència i visibilitat internacional.  

Període de vigència: Signat el 17 de gener de 2020, amb una durada d’1 any.  

 

Conveni de col·laboració amb la Coppieters Foundation 

Objecte: Dur a terme el projecte "The curse of bigness: monopoly power as a treat to 
European prosperity". 

Obligacions: Col•laborar amb l’execució del projecte, organitzar la jornada de presentació a 
Barcelona i aportar el 15% de la despesa. 

Drets: Participar en l’elecció dels investigadors i fer el seguiment de l’estudi. 
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Període de vigència: Signat el 31 de gener de 2020, amb durada fins a la finalització del 
projecte. 

 

 

 

Conveni de col·laboració amb Critic SCCL 

Objecte: Establir el règim de col·laboració entre la Fundació Josep Irla i Crític per tal 
d’elaborar i publicar continguts vinculats a la revista “Eines” o a les activitats pròpies de la 
Fundació Josep Irla 

Obligacions: Aportar 3.500 € per finançar el projecte. 

Drets: Crític publicarà a proposta de la Fundació Josep Irla quatre (4) articles d’anàlisi durant 
l’exercici 2020, un anunci d’una pàgina de la Fundació Josep Irla a la revista anual Dossier 
Crític i 2 campanyes digitals de bànners. 

Període de vigència: Signat el 20 de març de 2020, amb durada fins el dia 19 de març de 
2021. 

 

Conveni de col•laboració amb l’associació SINE QUA NON 

Objecte: Establir el règim de col•laboració en la promoció, a nivell internacional, dels drets 
civils, polítics i el dret d’autodeterminació dels pobles. 

Obligacions: Contribuir a les despeses que generi el present conveni amb l’abonament de 
95.000 €. 

Drets: La Fundació rebrà un informe anual de les activitats dutes a terme. 

Període de Vigència: Signat l’1 de juliol de 2020, amb durada fins al 30 de juny de 2021. 

 

Conveni de col•laboració amb l’Associació Districte 11 City to City 

Objecte: Promoure la sensibilització sobre la justícia social i la creixent desigualtat al món 
mitjançant una sèrie d’activitats que durà a terme l’Associació Districte 11 City to City. 

Obligacions: Finançar el projecte amb 25.000 € 

Drets: L’associació es compromet a fer constar el suport de la Fundació en el material gràfic 
que utilitzi per promocionar la xarxa d’entitats de nacions sense estat i la Fundació té dret a 
anunciar i difondre la col·laboració mitjançant els canals de difusió a l’abast. 

Període de Vigència: Signat el 4 de setembre de 2020, amb durada fins al 3 de març de 2021. 
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Conveni de col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra 

Objecte: Establir el marc de col·laboració per dur a terme l’execució de la Beca postdoctoral 
2020, dirigida a finançar la investigadora Sara Suárez per desenvolupar el projecte 
“Democràcia global i big data. Participació cívica en línia enfront de la dominació de dades a 
Catalunya i Europa”. 

Obligacions: La Fundació Josep Irla com a entitat que concedeix la beca abonarà la suma 
total de 35.000 € al Grup de Recerca en Comunicació Política, Mitjans i Democràcia de la 
UPF.  

Drets: La UPF 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 la persona 
becada lliuri una memòria final del projecte. 

Període de Vigència: Signat l’1 d’octubre de 2020, amb durada fins al 30 de setembre de 
2021. 

 

Conveni de col·laboració amb la Coppieters Foundation 

Objecte: Dur a terme el projecte " Mapping and understanding self-determination moviments 
in Europe – An analytical cartography of territorial demands". 

Obligacions: Col•laborar amb l’execució del projecte, organitzar la jornada de presentació a 
Barcelona i aportar el 15% de la despesa. 

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

Període de vigència: Signat el 3 de febrer de 2021, amb durada fins a la finalització del 
projecte. 

 

 

Conveni de col·laboració amb Critic SCCL 

Objecte: Establir el règim de col·laboració entre la Fundació Josep Irla i Crític per tal 
d’elaborar i publicar continguts vinculats a la revista “Eines” o a les activitats pròpies de la 
Fundació Josep Irla 

Obligacions: Aportar 3.500 € per finançar el projecte. 

Drets: Crític publicarà a proposta de la Fundació Josep Irla un total de vuit (8) continguts 
acordats entre ambdues parts durant l’exercici 2021, dels quals seran quatre (4) articles 
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d’opinió i quatre (4) treballs de contingut periodístic i d’anàlisi i un anunci d’una pàgina de la 
Fundació Josep Irla a la revista anual Dossier Crític i 2 campanyes digitals de banners. 

Període de vigència: Signat el 27 d’abril de 2021, amb durada fins el dia 27 d’abril de 2022. 

 

Conveni de col·laboració amb Eusko Ikaskuntza 

Objecte: Elaborar el projecte “Conflictos territoriales de soberanía en Europa: buenas 
prácticas y propuestas de resolución” 

Obligacions: Finançar el projecte amb 5.000 €. 

Drets: Tenir la possibilitat d’anunciar i difondre la col·laboració mitjançant els canals de difusió 
a l’abast. 

Període de vigència: Signat el 17 de juny de 2021, amb durada fins al 17 de febrer de 2022. 

 

Conveni de col•laboració amb l’associació SINE QUA NON 

Objecte: Establir el règim de col•laboració en la promoció, a nivell internacional, dels drets 
civils, polítics i el dret d’autodeterminació dels pobles. 

Obligacions: Contribuir a les despeses que generi el present conveni amb l’abonament de 
95.000 €. 

Drets: La Fundació rebrà un informe anual de les activitats dutes a terme. 

Període de vigència: Signat l’1 de juliol de 2021, amb durada fins al 30 de juny de 2022. 

 

Conveni de col·laboració amb l’Associació Monsortirem 

Objecte: Establir el règim de col·laboració per donar resposta i ajut econòmic davant les 
diferents situacions d’emergència humanitària i social que les parts pactin. 

Obligacions:  La Fundació es compromet a recaptar fons mitjançant les fórmules de 
finançament que s’escaiguin per col·laborar en l’assoliment dels objectius complementaris en 
els projectes d’acció solidària que ambdues parts pactin. 

Drets: Donar a conèixer i promocionar els projectes que es portin a terme utilitzant els noms 
i logotips respectius. 

Període de vigència: Signat el 15 de novembre de 2021, amb durada fins el 14 de novembre 
2022. El conveni queda prorrogat automàticament per anualitats successives si cap de les 
parts manifesta el contrari. 
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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 

Tal i com hem vist en els apartats anteriors la Fundació Josep Irla ha tingut en ment una 
perspectiva de gènere en totes les activitats que ha organitzat. Ara bé, n’hi ha algunes 
d’específicament feministes: 

Parlem de la convocatòria d’una nova edició de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza. 
La Beca Yarza té per objecte la promoció dels estudis en l’àmbit de les Ciències Socials sobre 
les dones. 

Parlem també de la programació regular de l’exposició itinerant que porta per títol “1934-1939 
Pioneres del municipalisme feminista”. 

De la presentació dels estudis següents: 

«Ciberactivisme feminista a Catalunya» 

«La reforma de les PAU. Anàlisi des d’una perspectiva de gènere» 

«Teletreball i gènere. Anàlisi a Catalunya des d’una perspectiva feminista» 

O bé de l’organització de la jornada «Feminisme i la lluita per la igualtat», dins del cicle  
«Moviments socials i reptes de futur». 
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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 

3. Comparació de la informació 

A 17 de novembre de 2021 ha tingut lloc la fusió per absorció de la Fundació Ilercavònia 
Futur per part de la Fundació Josep Irla per acord dels patronats d’ambdues entitats. 

A aquesta data s’ha transmès en bloc els actius i passius de la Fundació Ilercavònia Futur 
cap a la Fundació Josep Irla que els ha adquirit per successió universal. Aquest fet afecta 
en part la comparació respecte l’exercici anterior. 

4. Agrupació de partides 

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

5. Elements recollits en diverses partides 

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

6. Canvis en criteris comptables 

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

7. Correcció d’errors 

No s'han detectat errors existents al tancament de l'exercici que obliguin a reformular els 
comptes. 
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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.  

 

8. Importància relativa. 

En determinar la informació a desglossar a la present memòria sobre les diferents partides 
dels estats financers o altres assumptes, la Societat, d’acord amb el Marc Conceptual del 
Pla General de Comptabilitat, ha tingut en compte la importància relativa en relació amb els 
comptes anuals de l’exercici 2021. 

 

9. Efectes de la primera aplicació de la modificació del PGC 2021. 

Durant l'exercici anual 2021 han entrat en vigor noves normes comptables que han estat 
tingudes en compte en l'elaboració dels presents comptes anuals, sense que hagin suposat 
un canvi de polítiques comptables per a la fundació. 

 

3. APLICACIÓ DE RESULTATS  
 

Al tancament dels estats financers, amb data 31 de desembre de 2021, l’excedent de l’entitat 
ha estat de +111.113,08 euros, fent el següent repartiment: 

 

Base de repartiment 2021 2020

Excedent de l'exercici 111.113,08 299.933,74

TOTAL BASE DE REPARTIMENT 111.113,08 299.933,74

Aplicació a Import Import
Fons dotacional o fons social
Fons especials
Romanent 111.113,08 299.933,74
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors

TOTAL APLICACIÓ 111.113,08 299.933,74  
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4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 
 

Immobilitzat intangible: 

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

Les aplicacions informàtiques s’amortitzen linealment en funció de la seva vida útil estimada 
en quatre anys, per tant un 25% anual. 

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

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

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

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

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 
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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 %
Construccions 2%
Maquinària 15%
Mobiliari 10%
Equips Informàtics 8 / 25%
Altre Immobilitzat 15%
Altres Instal·lacions 15%  
 

 

 

Deteriorament d’immobilitzats materials i intangibles 

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

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

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

 

Inversions immobiliàries i arrendaments 

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”. 
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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: 

Actius Financers a cost amortitzat 

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 
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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. 

Aquests actius financers s'han valorat pel seu valor raonable que no és una altra cosa que 
el preu de la transacció , és a dir, el valor raonable de la contraprestació més tots els costos 
que li han estat directament atribuïbles. 

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 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 

 

Passius Financers a cost Amortitzat  

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 

Les existències estan valorades al preu d'adquisició o al cost de producció. Si necessiten un 
període de temps superior a l'any per estar en condicions de ser venudes, s'inclou en aquest 
valor les despeses financeres oportunes.  
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Quan el valor net realitzable sigui inferior al seu preu d'adquisició o al seu cost de producció, 
s'efectuaran les corresponents correccions valoratives.  

El valor net realitzable representa l'estimació del preu de venda menys tots els costos 
estimats de terminació i els costos que seran aplicats en els processos de comercialització, 
venda i distribució.  

La Fundació fa una avaluació del valor net realitzable de les existències al final de l'exercici, 
dotant l'oportuna pèrdua quan aquelles es troben sobrevalorades. 

Quan les circumstàncies que prèviament van causar la rebaixa hagin deixat d'existir o quan 
existeixi clara evidència d'increment en el valor net realitzable a causa d’un canvi en les 
circumstàncies econòmiques, es procedeix a revertir l'import d'aquesta rebaixa. 

 

Transaccions en moneda estrangera 

La Fundació no realitza transaccions en moneda estrangera. 

  

Impost sobre beneficis 

La Fundació, en virtut del que estableix l’article 9 del Reial decret legislatiu 4/2004 de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, gaudirà d'exempció 
en l'Impost sobre Societats per les rendes obtingudes per al finançament de les activitats 
que constitueixen el seu objecte o finalitat específica en els termes establerts en l’esmentada 
llei. 

Es per això que, d'acord amb l’activitat actual de la Fundació, estan exempts la totalitat dels 
seus ingressos i, per tant, no correspon la comptabilització de l’impost sobre beneficis. 

 

Ingressos i despeses  

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi de la meritació, és a dir, quan es 
produeix el corrent real de béns i serveis que representen, amb independència del moment 
que es produeixi el corrent monetari o financer derivat d'ells. Concretament, els ingressos es 
calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar 
pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari de l'activitat, deduïts els 
descomptes i els impostos.  

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.  
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Provisions i contingències 

Les provisions es valoren quan es detecta el risc i s’estimen pel preu a compensar que hauria 
de rebre un tercer en el moment de liquidar l’obligació.  

 

 

Subvencions, donacions i llegats 

Les subvencions de capital no reintegrables es valoren per l'import concedit, reconeixent-se 
inicialment com a ingressos directament imputats al patrimoni net i s'imputen a resultats en 
proporció a la depreciació experimentada durant el període pels actius finançats per 
aquestes subvencions, tret que es tracti d'actius no depreciables i en aquest cas s'imputaran 
al resultat de l'exercici en què es produeixi l'alienació o baixa en inventari d'aquests. 

Mentre tenen el caràcter de subvencions reintegrables es comptabilitzen com a deutes a 
llarg termini transformables en subvencions. 

Quan les subvencions es concedeixin per a finançar despeses específiques s'imputaran com 
a ingressos en l'exercici en què es reportin les despeses que estan finançant. 

 

Negocis conjunts 

No existeix cap activitat econòmica controlada conjuntament amb altra persona física o 
jurídica.  

 

Combinacions de negocis 

En la data d'adquisició, els actius identificables adquirits i els passius assumits es registraran, 
amb caràcter general, pel seu valor raonable sempre que aquest valor raonable pugui ser 
mesurat amb suficient fiabilitat, així com en el seu cas, el corresponent fons de comerç o 
diferència negativa. 

 

Transaccions entre parts vinculades 

Les operacions comercials o financeres amb parts vinculades es realitzen a preu de mercat.  

 

5. IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE 
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Immobilitzat material 

Les partides que componen l'immobilitzat material de la Fundació, així com el moviment de 
cadascuna d'aquestes partides, es pot observar en el quadre següent:  

 

Cost 2021 Saldo Inicial Entrades
Entrades 

fusió 
17.11.21

Sortides Traspassos Saldo Final

Terrenys i béns naturals 0,00 32.104,80 32.104,80
Construccions 0,00 9.876,78 73.698,93 83.575,71
Instal·lacions tècniques 0,00 0,00
Maquinària 17.581,41 17.581,41
Utillatge 0,00 0,00
Altres Instal·lacions 72.088,64 4.680,61 76.769,25
Mobiliari 101.990,49 13.816,99 3.724,71 119.532,19
Equips Processos d'Informació 98.856,59 2.861,89 3.513,87 105.232,35
Elements de Transport 0,00 0,00
Altres Immobilitzats Materials 39.053,96 484,69 39.538,65

TOTAL 329.571,09 31.720,96 113.042,31 0,00 0,00 474.334,36  
  

Cost 2020 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 72.088,64 72.088,64
Mobiliari 101.990,49 101.990,49
Equips Processos d'Informació 86.761,02 12.095,57 98.856,59
Elements de Transport 0,00 0,00
Altres Immobilitzats Materials 37.668,92 1.385,04 39.053,96

TOTAL 316.090,48 13.480,61 0,00 0,00 329.571,09  
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Amortització 2021 Saldo Inicial Entrades
Entrades 

fusió 
17.11.21

Sortides Traspassos Saldo Final

Terrenys i béns naturals 0,00 0,00
Construccions 0,00 17.556,67 17.556,67
Instal·lacions tècniques 0,00 0,00
Maquinària 17.581,41 17.581,41
Utillatge 0,00 0,00
Altres Instal·lacions 33.589,01 10.034,86 43.623,87
Mobiliari 94.900,00 1.822,08 3.724,71 100.446,79
Equips Processos d'Informació 86.387,56 5.238,44 3.394,13 95.020,13
Elements de Transport 0,00 0,00
Altres Immobilitzats Materials 37.222,74 305,06 37.527,80

TOTAL 269.680,72 17.400,44 24.675,51 0,00 0,00 311.756,67  

 

Amortització 2020 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 23.831,61 9.757,40 33.589,01
Mobiliari 93.418,76 1.481,24 94.900,00
Equips Processos d'Informació 79.624,57 6.762,99 86.387,56
Elements de Transport 0,00 0,00
Altres Immobilitzats Materials 37.049,58 173,16 37.222,74

TOTAL 251.505,93 18.174,79 0,00 0,00 269.680,72  

 

 

Immobilitzat intangible 

Les partides que componen l'immobilitzat intangible de la Fundació, així com el moviment de 
cadascuna d'aquestes partides, es pot observar en el quadre següent:  

 

Cost 2021 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Aplicacions Informàtiques 42.455,66 42.455,66
Avançament I. Intangible 0,00

TOTAL 42.455,66 0,00 0,00 0,00 42.455,66  
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Cost 2020 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Aplicacions Informàtiques 42.208,12 247,54 42.455,66
Avançament I. Intangible 0,00

TOTAL 42.208,12 247,54 0,00 0,00 42.455,66  

Amortització 2021 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Aplicacions Informàtiques 30.707,25 7.115,44 37.822,69

TOTAL 30.707,25 7.115,44 0,00 0,00 37.822,69  

 

Amortització 2020 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Aplicacions Informàtiques 21.789,14 8.918,11 30.707,25

TOTAL 21.789,14 8.918,11 0,00 0,00 30.707,25  

 

6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 
 

Inversions immobiliàries 

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

 

Cost 2021 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

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

TOTAL 10.052.216,20 0,00 0,00 0,00 10.052.216,20  
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Cost 2020 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 2021 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Terrenys i béns naturals 0,00
Construccions 2.478.488,68 164.450,17 2.642.938,85

TOTAL 2.478.488,68 164.450,17 0,00 0,00 2.642.938,85  

 

Amortització 2020 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Terrenys i béns naturals 0,00
Construccions 2.313.756,14 164.732,54 2.478.488,68

TOTAL 2.313.756,14 164.732,54 0,00 0,00 2.478.488,68  

 

7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 
 

Les partides que componen els béns del patrimoni cultural de la Fundació, així com el 
moviment de cadascuna d'aquestes partides, es pot observar en el quadre següent: 

 

Cost 2021 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Arxius 31.895,00 1.970,00 33.865,00
Biblioteques 3.682,81 3.682,81

TOTAL 35.577,81 1.970,00 0,00 0,00 37.547,81  
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Cost 2020 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Arxius 28.895,00 3.000,00 31.895,00
Biblioteques 3.682,81 3.682,81

TOTAL 32.577,81 3.000,00 0,00 0,00 35.577,81  
 

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 2021 és de 260.490,82 € i a l’exercici 2020 fou de 250.103,76 €.  
      

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  
 

Tipus de béns 2021 2020
Inversions immobiliàries 257.454,82 246.171,36
Explotacions de negoci 3.036,00 3.932,40

TOTAL 260.490,82 250.103,76
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A la data de tancament, la composició per categories dels actius financers, considerant 
l’efectiu i altres actius líquids equivalents, és la següent: 

 
                 Classes 

 

Categories 

Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini 

Total € Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representati
us de deute 

Crèdits, derivats i 
altres 

Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representati
us de deute 

Crèdits, derivats i altres 

2021 2020 21 20 2021 2020 21 20 21 20 2021 2020 2021 2020 

Actius financers 
a cost amortitzat  

 

          343.508,67 349.413,04 343.508,67 349.413,04 

Actius financers 
a cost 

3.010,00 3.010,00   27.338,3 49.838,3       30.348,30 52.848,30 

Total 3.010,00 3.010,00   27.338,3 49.838,3     343.508,67 349.413,04 373.856,97 402.261,34 

 

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 2021 Saldo Inicial Entrades Sortides Saldo Final

1.Usuaris i deutors per vendes i 
prestació de serveis 440, 441, 442, 
(447)

12.113,98 346.382,34 342.681,27 15.815,05

2.Deutors, entitats del grup,  
associades i altres parts vinculades 
443, (4933), (4934), (4935)

0,00 1.146.982,82 1.146.987,82 -5,00

3.Patrocinadors 444 0,00 0,00

4.Altres deutors 445, 446, 449, (490) 0,00 0,00

5.Personal 460, 464, 544 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00
6.Actius per impost corrent i Altres 
crèdits amb les Administracions 
Públiques 4700, 4707, 4708, 4709, 
471, 472, 473

2.185,34 1.439,38 2.617,50 1.007,22

7.Fundadors i socis per 
desemborsaments pendents 558 0,00 0,00

TOTAL 14.299,32 1.496.454,54 1.493.936,59 16.817,27  
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Exercici 2020 Saldo Inicial Entrades Sortides Saldo Final

1.Usuaris i deutors per vendes i 
prestació de serveis 440, 441, 442, 
(447)

1.479,94 321.315,25 310.681,21 12.113,98

2.Deutors, entitats del grup,  
associades i altres parts vinculades 
443, (4933), (4934), (4935)

-675,00 1.144.128,77 1.143.453,77 0,00

3.Patrocinadors 444 0,00 0,00

4.Altres deutors 445, 446, 449, (490) 0,00 0,00

5.Personal 460, 464, 544 0,00 0,00
6.Actius per impost corrent i Altres 
crèdits amb les Administracions 
Públiques 4700, 4707, 4708, 4709, 
471, 472, 473

2.582,54 1.870,34 2.267,54 2.185,34

7.Fundadors i socis per 
desemborsaments pendents 558 0,00 0,00

TOTAL 3.387,48 1.467.314,36 1.456.402,52 14.299,32  
 

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% 11.000,51 NO 2021

Empreses i Recursos Contemporanis, SLU Calabria, 166 Venda Marxandatge 100% 11.222,77 NO 2020  

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 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Passius financers a cost 
amortitzat 

2.609.710,26 2.792.252 45.628,95 43.218,93 183.106,16 214.183,66 166.454,81 185.908,67 3.004.900,18 3.235.563,26 

Total 
2.609.710,26 2.792.252 45.628,95 43.218,93 183.106,16 214.183,66 166.454,81 185.908,67 3.004.900,18 3.235.563,26 
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Amb data 31 de desembre de 2021, el deute amb entitats financeres és el que es detalla a 
continuació: 

Entitat Local Venciment Saldo Inicial Amortització C. Pendent 31/12/21
B.Sabadell Tarragona 28/04/21 5.060,19 5.060,19 0,00
B.Sabadell Villarroel 31/05/22 70.300,05 49.209,18 21.090,87
B.Popular/ Santander Lleida 04/08/22 21.500,38 12.728,13 8.772,25
C.Catalunya/BBVA S.Col. Farners 31/07/23 12.740,66 4.696,25 8.044,41
B.Sabadell Pool Locals 31/07/24 215.858,11 56.787,61 159.070,50
B.Popular/ Santander Calàbria 2 21/11/41 1.345.515,09 43.196,60 1.302.318,49
B.Popular/ Santander Calàbria 1 11/12/41 1.126.594,38 35.961,39 1.090.632,99
B.Popular/Santander Calàbria 3 21/02/42 208.349,69 6.029,13 202.320,56
B. Sabadell Targeta de crèdit 01/01/22 566,35
TOTAL DEUTE 3.005.918,55 213.668,48 2.792.816,42  

 

 

Amb data 31 de desembre de 2020, el deute amb entitats financeres pel que fa a préstecs és el 
que es detalla a continuació: 

 

Entitat Local Venciment Saldo Inicial Amortització C. Pendent 31/12/20
B.Sabadell Tarragona 28/04/21 19.941,20 14.881,01 5.060,19
B.Sabadell Villarroel 31/05/22 117.582,86 47.282,81 70.300,05
B.Popular/ Santander Lleida 04/08/22 33.730,25 12.229,87 21.500,38
C.Catalunya/BBVA S.Col. Farners 31/07/23 17.317,46 4.576,80 12.740,66
B.Sabadell Pool Locals 31/07/24 270.151,53 54.293,42 215.858,11
B.Popular/ Santander Calàbria 2 21/11/41 1.387.124,24 41.609,15 1.345.515,09
B.Popular/ Santander Calàbria 1 11/12/41 1.161.234,21 34.639,83 1.126.594,38
B.Popular/Santander Calàbria 3 21/02/42 214.114,01 5.764,32 208.349,69

TOTAL DEUTE 3.221.195,76 215.277,21 3.005.918,55  

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 2022 2023 2024 2025 2026 2027 a 2042 TOTAL
Préstecs 
hipotecaris 182.539,81 157.282,45 133.015,73 99.162,81 103.002,20 2.117.247,07 2.792.250,07

TOTAL DEUTE 182.539,81 157.282,45 133.015,73 99.162,81 103.002,20 2.117.247,07 2.792.250,07  

 

11. FONS PROPIS 
 

El Fons Social recull el superàvit net generat per la Fundació des del seu origen.   
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CONCEPTE 2021 2020
Fons Dotacional 96.210,98 36.210,98
Romanent 4.199.885,13 3.889.830,29
Excedents pendents d'aplicació 2.550,41 0,00
Benefici Exercici 111.113,08 299.933,74

TOTAL FONS PROPIS 4.409.759,60 4.225.975,01  

 

Tal i com s’indica en el punt 2.3 d’aquesta memòria, a l’exercici 2021 la Fundació Josep Irla 
s’ha fusionat per absorció amb la Fundació Ilercavònia Futur. Els fons propis procedents 
d’aquesta fusió ascendeixen a 64.494,23 euros i son els següents: 

- Dotació Fundacional: 60.000,00 euros 
- Romanent: 8.151,10 euros 
- Excedent pend d’aplicació: 2.550,41 euros 
- Resultat de l’exercici: -6.207,28 euros 

 

12. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 

A data de 31 de desembre de 2021, les subvencions concedides a la Fundació són les 
següents:  

ADMINISTRACIÓ 
ATORGANT 2021 subvencions rebudes i finalitat Import (€) %

Diputació de Girona
Beca d'Estudis Històrics President 

Irla 2021 6.000,00 40,00%

Diputació de Tarragona
Beca d'Estudis Històrics President 

Tarradellas 2021 6.000,00 40,00%
Departament de la 
Presidència El setmanari L'Opinió 3.000,00 20,00%
TOTAL 15.000,00 80,00%  

A data de 31 de desembre de 2020, les subvencions concedides a la Fundació són les 
següents:  

ADMINISTRACIÓ 
ATORGANT 2020 subvencions rebudes i finalitat Import (€) %

Diputació de Girona
Beca d'Estudis Històrics President 

Irla 2020 6.000,00 50,00%

Diputació de Tarragona
Beca d'Estudis Històrics President 

Tarradellas 2020 6.000,00 50,00%
TOTAL 12.000,00 100,00%  
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D’altra banda, els ingressos rebuts per la Fundació en concepte d'ingressos de caràcter 
periòdic han estat de 1.146.982,82 euros durant l’exercici 2021 i de 1.144.128,77 euros 
durant l’exercici 2020.   

El moviment de les partides del Patrimoni Net de subvencions, donacions i llegats és el 
següent: 

 

Exercici 2021: 

 

Subvencions, donacions i 
Llegats rebuts Saldo Inicial Entrades

Entrades
 fusió 

16/11/2021
Sortides Traspassos Saldo Final

Centre Cívic 0,00 82.376,10 259,97 82.116,13
Donació Local Cambrils 10.189,51 588,23 9.601,28
Donació local Calabria 225.617,53 13.200,00 212.417,53
Donació Local Lleida 120.875,12 8.113,66 112.761,46
Altres Subvenc. Donacions 264.985,02 108.648,41 156.336,61

TOTAL 621.667,18 0,00 130.810,27 0,00 573.233,01  
 

 

Exercici 2020: 

Subvencions, donacions i 
Llegats rebuts Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final

Donació Local Cambrils 10.777,74 588,23 10.189,51
Donació local Calabria 238.817,53 13.200,00 225.617,53
Donació Local Lleida 128.988,78 8.113,66 120.875,12
Altres Subvenc. Donacions 319.142,90 54.157,88 264.985,02

TOTAL 697.726,95 0,00 76.059,77 0,00 621.667,18  
 

 
 

13. COMBINACIONS DE NEGOCIS  
La combinació de negocis que la Societat ha efectuat en l'exercici 2021 es la següent:  



 

53 

 

Fundació Privada Ilercavònia Futur 17/11/2021 fusió per absorció

Nom i descripció de l'entitat amb la que 
es combina Data Forma jurídica 

 

 

Les raons principals que han motivat la combinació de negoci es la següent: Aquesta fusió 
permetrà reprendre l’activitat i els projectes de la Fundació Ilercavònia Futur, complir de 
forma adequada amb les seves finalitats fundacionals tenint en compte que els objectes 
socials són anàlegs i complementaris i millorar la situació econòmica global en l’entitat 
resultant de la fusió.  

Aquesta combinació de negoci no ha suposat cap desemborsament econòmic i tampoc s’han 
absorbit deutes futurs ni drets de cobrament. Al passiu trobem un deute de 5.000 euros que 
correspon a un traspàs que va fer la fundació absorbent per tal que l’absorbida disposés 
d’efectiu per poder fer front  a petites despeses. A continuació, detallem l’actiu i passiu de la 
fundació adquirida: 

 

ACTIU Exercici 2021

A) ACTIU NO CORRENT 88.366,80
II. Immobilitzat Material 88.366,80
B) ACTIU CORRENT 63.243,56
II. Existències 54.378,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents. 8.865,56
TOTAL ACTIU 151.610,36  

PASSIU Exercici 2021

A-1 ) FONS PROPIS 64.494,23
I. Fons dotacional o fons social 60.000,00
III. Excedents d'exercicis anteriors 8.151,10
IV. Excedents pendents d'aplicació d'exercicis anteriors 2.550,41
V. Excedent de l'exercici -6.207,28
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts 82.116,13
I. Subvencions Oficials de Capital 82.116,13
D) PASSIU CORRENT
III. Deutes a curt termini
   2. Altres deutes 5.000,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 151.610,36
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S’informa a continuació de la part d’ingressos i el resultat imputable a cada 
combinació de negocis des de la data d’adquisició.  

 

 

FUNDACIÓ ILERCAVÒNIA FUTUR 

 

Exercici 2021
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -6.207,28  

 

 

INFORMACIÓ SOBRE LA FUSIÓ.  

 

1) Durant l'exercici 2021 la Societat ha adquirit un negoci mitjançant l'absorció per fusió 
de la Fundació Ilercavònia Futur. (societat transmitent), que ha quedat dissolta i 
extingida sense liquidació, desapareixent del tràfic jurídic i traspassant en bloc tots 
els elements patrimonials integrants del seu actiu i passiu a Fundació Josep Irla. 
(societat adquirent), que s'ha subrogat plenament en quants drets i obligacions 
procedeixin de l'absorbida. 

 

2) El procés de fusió ha estat aprovat en la reunió del Patronat de la Fundació Josep 
Irla celebrada el 17 de novembre de 2021, considerant-se aquesta com la data 
d'adquisició. Per la seva part i d'acord amb el que s'estableix en l'RD 1159/2010, de 
17 de Setembre, la data de la fusió a efectes comptables coincideix amb la data 
d'adquisició, atès que les societats fusionades no formaven part d'un Grup  amb 
anterioritat a aquesta. 

 

14. 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 2021 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 2021 i 2020 són els 
següents: 
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2021 Saldos Deutors Saldos Creditors
Pagaments a compte 1.007,22
Hisenda Pública IVA 14.124,21
Hisenda Pública IRPF Personal 29.641,63
Seguretat Social 11.755,86
TOTAL 1.007,22 55.521,70  

2020 Saldos Deutors Saldos Creditors
Pagaments a compte 2.185,34
Hisenda Pública IVA 14.860,51
Hisenda Pública IRPF Personal 23.328,10
Seguretat Social 9.989,30
TOTAL 2.185,34 48.177,91  
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. 

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

SERVEIS EXTERIORS 2021 2020
Despeses de Recerca i Desenv.
Arrendaments i Cànons -3.343,62 -1.534,75
Reparacions i Conservació -74.236,73 -68.993,31
Serveis Professionals Independents -190.645,49 -141.616,22
Transports -29,95
Primes d'Assegurances -11.754,04 -10.459,62
Serveis bancaris i similars -7.013,99 -5.416,39
Publicitat, Propanda i RRPP -116.018,65 -32.266,75
Subministraments -4.023,34 -3.456,86
Altres serveis -82.010,28 -62.536,42

TOTAL -489.076,09 -326.280,32  

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



 

56 

 

2021 2020

Ajuts concedits -180.013,92 -154.764,56

Despeses per col·laboracions i per l'exercici 
del càrrec de membre de l'òrgan de govern 0,00 0,00
TOTAL -180.013,92 -154.764,56  

       

El detall de la partida "5. Aprovisionaments" del compte de Pèrdues i Guanys és : 

2021 2020
Compres -1.556,64 -12.729,06
Treballs realitzats per altres empreses -1.000,00
Devolucions de compres 500,80
Variació d'existències 0,00
TOTAL -2.055,84 -12.729,06  

El detall de la partida "7. Despeses de personal" del compte de Pèrdues i Guanys és : 

2021 2020
Sous i salaris -379.325,21 -296.809,51
Seguretat social a càrrec de l'empresa -104.239,56 -93.801,71
Indemnitzacions
Cursos de formació-personal -93,50 -85,00
TOTAL -483.658,27 -390.696,22  

16. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I 
D’INGRESSOS A FINALITATS ESTATUTÀRIES 

INGRESSOS 2021 

Conceptes  
Imports (€) 

Prestacions de serveis 10.203,00 

Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 1.146.982,82 

Subvencions oficials a les activitats 15.000,00 

Subvencions, donacions i llegats traspassats a resultat 24.058,47 

Ingressos per arrendaments 260.490,82 

Altres ingressos i ingressos a distribuir en diferents exercicis 108.648,41 

Altres resultats 5.237,76 

Ingressos  1.570.621,28 
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DESPESES 2021 

Conceptes 
(imports en euros) 

Despeses 
directes  

Despeses 
indirectes  

Total 
despeses 

Ajuts concedits 180.013,92   180.013,92 

Aprovisionaments 2.055,84   2.055,84 

Sous, salaris, càrregues socials i assimilats  470.586,28   470.586,28 

Provisions personal 13.071,99   13.071,99 

Arrendaments i cànons 3.343,62   3.343,62 

Reparacions i conservació 27.229,24 47.007,49 74.236,73 

Serveis professionals independents 114.036,97 76.608,52 190.645,49 

Transports  29,95 29,95 

Primes d'assegurances   11.754,04 11.754,04 

Serveis bancaris   7.013,99 7.013,99 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 116.018,65   116.018,65 

Subministraments   4.023,34 4.023,34 

Altres serveis 82.010,28   82.010,28 

Tributs   2.072,64 2.072,64 

Altres despeses de gestió corrent   90,00 90,00 

Despeses financeres   111.952,36 111.952,36 

Amortització de l'immobilitzat   190.589,08 190.589,08 

Despeses  1.008.366,79 451.141,41 1.459.508,20 

 

AJUST I CÀLCUL 2021 

Conceptes 
(imports en euros) Imports 

Ingressos  1.570.621,28 € 

Despeses indirectes  451.141,41 € 

Ingressos nets  1.119.479,87 € 

Import d'aplicació obligatòria al compliment directe de les finalitats fundacionals (70%) 783.635,91 € 

Imports executats al compliment directe de les finalitats fundacionals  1.008.366,79 € 

Compliment (+) o incompliment (-)  224.730,88 € 
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CÀLCUL 4 EXERCICIS 

 

Exercici 
Ingressos 

nets 
ajustats  

Import 
aplicació 

obligatòria  

Imports 
executats al 
compliment 

directe  
en l'exercici  

    Aplicació de recursos al compliment directe de les finalitats fundacionals      Import  
pendent 

        N-4 N-3 N-2 N-1 N Total % 
compliment   

N-4 1.297.395,86 676.743,52 941.255,47 676.743,52         676.743,52 100,0% 0,00 

N-3 942.077,06 419.566,97 787.810,61   549.345,23       549.345,23 130,9% 0,00 

N-2 1.170.600,63 578.873,54 777.872,66     777.872,66     777.872,66 134,4% 0,00 

N-1 1.496.823,71 793.479,15 833.607,90       833.607,90   833.607,90 105,1% 0,00 

N 1.570.621,28 783.635,91 1.008.366,79         1.008.366,79 1.008.366,79 128,7% 0,00 

Total 
 

3.252.299,09 4.348.913,43 676.743,52 549.345,23 777.872,66 833.607,90 1.008.366,79 3.845.936,10   0,00 

 

 

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, conferències, 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 2021, 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% de les rendes a aplicar. Com es 
pot veure en el quadre, la Fundació el 2021 ha aplicat en despesa fundacional més del 70% 
i no té imports pendents d’aplicar d’exercicis anteriors. Ara bé, fruit de la fusió per aborció de 
la Fundació Ilercavònia Futur per part de la Fundació Josep Irla es va transmetre en bloc els 
actius i passius d’aquesta entitat, la qual tenia un import pendent d’aplicació a finalitats 
fundacionals de 2.550,41 €. Malgrat això, un cop traspassat el resultat de l’exercici 2021, 
s’absorbirà tot l’excedent pendent d’aplicar i aquest passarà a ser de 0 €. 
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17. OPERACIONS AMB ENTITATS DEL GRUP 
 

La Fundació te un 100% de participació en les següents societats: 

EMPRESES I RECURSOS CONTEMPORANIS, SL 

Els saldos al tancament de l’exercici son :  

 

Exercici 2021 

Deutors Creditors
Empreses i recursos contemporanis SL 1.000,00

TOTAL 1.000,00 0,00

Saldos a 31/12/21 Deutors Creditors
Empreses i recursos contemporanis SL 1.000,00

TOTAL 1.000,00 0,00  
 

Exercici 2020 

Deutors Creditors
Empreses i recursos contemporanis SL 1.000,00

TOTAL 1.000,00 0,00

Saldos a 31/12/20 Deutors Creditors
Empreses i recursos contemporanis SL 1.000,00

TOTAL 1.000,00 0,00  
 

18. ALTRA INFORMACIÓ 
 

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

Exercici 2021  

Categoria HOMES DONES TOTAL

Aux. Administratiu/va 0,00

Administratiu/va 0,75 0,75

Tècnic/a 1 3,46 4,46

Cap Tècnic/a 3 0,47 3,47

Serveis 0,33 0,33

Director Tècnic/a 1,75 1,75

TOTAL 5,75 5,01 10,76  
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Exercici 2020 

Categoria HOMES DONES TOTAL

Aux. Administratiu/va 0,00

Administratiu/va 0,75 0,75

Tècnic/a 1 3,00 4,00

Cap Tècnic/a 2,38 2,38

Serveis 0,00

Director Tècnic/a 1,75 1,75

TOTAL 5,13 3,75 8,88  
 

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 52.669,01 € bruts anuals i el 
director acadèmic 45.136,66 € bruts anuals.  

Els comptes anuals de la Fundació recullen a l'apartat Passiu no corrent dues provisions a 
llarg termini.  

1a) La Fundació Josep Irla va rebre 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 per 
part de la Casa Irla de Sant Feliu de Guíxols. Les factures reclamades són dels exercicis 
2011 a 2015 i relatives a drets d’autor meritats entre els exercicis 2010-2014. En l’actualitat 
la Fundació Josep Irla encara 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. 

2a) La Fundació Josep Irla va rebre en data 22 de novembre de 2021 una reclamació de 
l’entitat Visual Entitat de Gestió d’Artistes Plàstics (VEGAP) de pagament de les factures 
21/4221, 21/4222 i 21/4223 de data 25/10/2021 per un import total de 2.410,02€ relatives a 
drets d’autor per la reproducció, publicació digital i posada a disposició del públic a través de 
diferents canals d’obres d’Helios Gómez i Ricard Opisso al llibre “El setmanari L’Opinió”. En 
l’actualitat la Fundació Josep Irla encara està negociant amb VEGAP el pagament 
d’aquestes factures per incorreccions en els serveis facturats així com la possible manca de 
legitimació respecte dels serveis facturats. 

 

1  (LLEI 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives) 
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Així mateix hi ha una provisió en el Passiu corrent de 13.071,99 € corresponent al bonus del 
personal de l’any 2021, que es paga al febrer de 2022. 

Cal dir que a la data de tancament de l’exercici no existia cap contingència de naturalesa 
judicial o prejudicial. 

 

 

19. INFORMACIÓ SEGMENTADA 
 

Els ingressos que ha tingut la Fundació Josep Irla es distribueixen de la següent manera. 

 

Exercici 2021 

 

CONCEPTE Import %
Vendes i prestació de Serveis 10.203,00 0,65%
Ingressos caràcter períodic i donacions i altres 
ingressos per a activitats 1.146.982,82 73,03%
Subvencions a l'activitat 15.000,00 0,96%
Subvencions, donacions i llegats traspassats al 
resultat 132.706,88 8,45%
Ingressos per arrendaments 260.490,82 16,59%
Altres ingressos 5.237,76 0,33%

TOTAL 1.570.621,28 100%  

 

Exercici 2020 

CONCEPTE Import %
Vendes i prestació de Serveis 6.282,52 0,42%
Ingressos caràcter períodic i donacions i altres 
ingressos per a activitats 1.144.128,77 76,44%
Subvencions a l'activitat 12.000,00 0,80%
Subvencions, donacions i llegats traspassats al 
resultat 76.059,77 5,08%
Ingressos per arrendaments 250.103,76 16,71%
Altres ingressos 8.248,89 0,55%

TOTAL 1.496.823,71 100%  
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ANNEX 1: RELACIÓ DE DONACIONS PRIVADES 
NIF IMPORT NIF IMPORT NIF IMPORT NIF IMPORT 
46XXXXX2R 792,00 46XXXXX5R 1.074,00 40XXXXX1R 28,00 46XXXXX1D 359,00 
47XXXXX0P 1.044,00 46XXXXX3L 1.104,00 78XXXXX4P 84,00 47XXXXX0R 1.120,00 
39XXXXX9K 1.992,00 77XXXXX2A 132,00 53XXXXX3C 504,00 39XXXXX6H 1.623,00 
39XXXXX5S 216,00 38XXXXX1T 1.620,00 47XXXXX1S 260,00 40XXXXX0V 204,00 
43XXXXX5K 2.280,00 47XXXXX0F 168,00 52XXXXX1L 1.380,00 40XXXXX5S 660,00 
77XXXXX8S 679,56 50XXXXX4K 918,00 46XXXXX1F 1.008,00 39XXXXX7Q 2.322,00 
47XXXXX6J 1.541,00 78XXXXX2L 378,50 37XXXXX3V 1.776,00 38XXXXX8F 1.140,00 
46XXXXX9Y 156,00 46XXXXX1H 1.416,00 46XXXXX1S 156,00 46XXXXX7Q 2.576,00 
78XXXXX4W 144,00 77XXXXX3R 5,00 52XXXXX3K 1.975,00 43XXXXX7A 1.152,00 
41XXXXX4V 1.206,36 39XXXXX0P 1.584,00 46XXXXX1C 649,00 43XXXXX2H 144,00 
77XXXXX9P 57,50 47XXXXX9A 2.150,00 33XXXXX0X 396,00 38XXXXX4Y 2.441,64 
43XXXXX1D 150,00 47XXXXX4V 408,00 46XXXXX0N 844,80 47XXXXX6W 213,00 
37XXXXX3J 312,00 39XXXXX0D 624,00 44XXXXX3N 84,00 78XXXXX8R 396,00 
40XXXXX6F 276,00 44XXXXX7V 1.956,00 43XXXXX9E 36,00 46XXXXX9X 888,00 
40XXXXX0H 616,00 38XXXXX9J 240,00 41XXXXX5Z 564,00 33XXXXX0N 180,00 
78XXXXX9X 912,00 41XXXXX1Y 163,00 78XXXXX6W 1.944,00 39XXXXX0M 204,00 
35XXXXX4T 456,00 46XXXXX7Y 980,00 40XXXXX9G 582,00 52XXXXX5H 549,00 
77XXXXX0B 264,00 43XXXXX3Q 792,00 41XXXXX1H 300,00 40XXXXX1K 2.796,00 
52XXXXX0S 24,00 39XXXXX7X 737,00 41XXXXX8M 300,00 38XXXXX3C 780,00 
39XXXXX9Z 576,00 35XXXXX9V 600,00 47XXXXX4Q 384,00 40XXXXX3S 2.244,00 
40XXXXX4R 528,00 46XXXXX8B 720,00 40XXXXX0Z 4.657,00 39XXXXX3Z 1.032,00 
39XXXXX0D 2.280,00 39XXXXX6R 24,00 35XXXXX7A 3.587,36 34XXXXX7N 133,00 
38XXXXX7S 254,76 47XXXXX7J 1.404,00 47XXXXX2T 284,00 39XXXXX7H 600,00 
45XXXXX6B 1.926,36 35XXXXX2R 1.680,00 46XXXXX0A 1.062,00 49XXXXX9Z 6,00 
35XXXXX4K 860,00 46XXXXX6W 1.968,00 43XXXXX2E 1.704,00 43XXXXX2L 132,00 
33XXXXX5M 2.099,08 46XXXXX2E 144,00 47XXXXX6D 2.526,84 46XXXXX1K 2.994,00 
77XXXXX6P 72,00 46XXXXX6M 984,00 39XXXXX7D 504,00 35XXXXX8R 3.467,00 
47XXXXX7X 856,00 77XXXXX9V 444,00 39XXXXX4A 612,00 47XXXXX1E 264,00 
52XXXXX2C 379,50 37XXXXX0L 2.232,00 78XXXXX7K 708,00 39XXXXX8F 1.860,00 
46XXXXX7G 84,00 35XXXXX1Q 3.480,00 48XXXXX6L 97,00 43XXXXX3Q 60,00 
40XXXXX3F 336,00 38XXXXX5G 5.170,00 33XXXXX9B 252,00 43XXXXX4M 1.627,00 
39XXXXX2R 2.346,00 39XXXXX0W 1.271,00 47XXXXX4V 2.754,00 38XXXXX6B 276,00 
47XXXXX8Y 204,00 47XXXXX4A 2.969,68 78XXXXX0Q 852,00 78XXXXX3C 168,00 
43XXXXX2P 60,00 46XXXXX5V 156,00 46XXXXX4H 528,00 40XXXXX7F 275,00 
35XXXXX7T 312,00 38XXXXX3A 720,00 78XXXXX7R 770,00 45XXXXX0V 1.561,68 
40XXXXX8D 693,00 78XXXXX5T 96,00 53XXXXX2C 947,00 77XXXXX1H 1.776,00 
47XXXXX3X 678,00 77XXXXX1A 684,00 44XXXXX8D 150,00 39XXXXX4L 216,00 
78XXXXX4P 9,00 40XXXXX6Z 2.268,00 39XXXXX6S 216,00 45XXXXX7K 1.020,00 
77XXXXX0S 216,00 78XXXXX2J 936,00 40XXXXX5V 180,00 46XXXXX1L 288,00 
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NIF IMPORT NIF IMPORT NIF IMPORT NIF IMPORT 
52XXXXX2E 606,00 35XXXXX7S 1.584,00 77XXXXX0S 132,00 78XXXXX0M 120,00 
77XXXXX2D 216,00 77XXXXX5W 168,00 47XXXXX6A 720,00 39XXXXX6B 396,00 
47XXXXX4H 132,00 40XXXXX5W 444,00 77XXXXX7T 300,00 53XXXXX0S 372,00 
77XXXXX2M 132,00 39XXXXX0K 563,00 38XXXXX3S 300,00 39XXXXX6X 1.440,00 
78XXXXX2Q 120,00 78XXXXX2K 708,00 39XXXXX6N 104,00 78XXXXX9C 2.268,00 
46XXXXX7B 984,00 46XXXXX3R 2.472,00 46XXXXX4X 276,00 53XXXXX9F 180,00 
77XXXXX7J 1.452,00 46XXXXX2X 1.020,00 77XXXXX1R 96,00 47XXXXX0W 1.824,00 
34XXXXX2W 48,00 40XXXXX2Q 204,00 36XXXXX3M 324,00 47XXXXX4P 1.944,00 
47XXXXX0S 165,00 38XXXXX9Y 1.767,00 39XXXXX3A 2.064,00 40XXXXX8C 216,00 
39XXXXX6J 288,00 77XXXXX0K 132,00 77XXXXX3D 2.360,00 52XXXXX9V 1.711,00 
43XXXXX8J 900,00 40XXXXX0Z 60,00 43XXXXX7V 396,00 37XXXXX1J 1.596,00 
77XXXXX8R 540,00 39XXXXX5D 84,00 48XXXXX9R 420,00 41XXXXX3J 216,00 
33XXXXX4H 168,00 36XXXXX5G 408,00 47XXXXX1X 964,00 46XXXXX3X 336,00 
40XXXXX2G 552,00 38XXXXX6K 96,00 41XXXXX5J 312,00 39XXXXX7S 528,00 
47XXXXX5C 918,00 46XXXXX5Z 372,00 77XXXXX6Y 192,00 44XXXXX1E 168,00 
78XXXXX8X 516,00 40XXXXX7M 228,00 52XXXXX7L 504,00 53XXXXX9R 252,00 
39XXXXX7Q 1.284,00 39XXXXX5E 180,00 38XXXXX9E 1.769,00 45XXXXX1M 512,00 
35XXXXX0D 1.911,00 43XXXXX3G 150,00 46XXXXX6W 36,00 77XXXXX5P 988,50 
36XXXXX4E 656,00 39XXXXX3M 360,00 35XXXXX4C 145,00 41XXXXX4M 350,00 
78XXXXX3W 117,00 40XXXXX8D 1.410,00 47XXXXX7S 156,00 43XXXXX9D 72,00 
77XXXXX5W 276,00 52XXXXX9Z 648,00 77XXXXX2Y 1.718,00 79XXXXX3G 252,00 
39XXXXX6M 84,00 45XXXXX5A 1.992,00 39XXXXX9C 88,00 47XXXXX1S 672,00 
47XXXXX3N 192,00 40XXXXX2M 2.684,00 40XXXXX4S 77,00 40XXXXX4J 258,00 
46XXXXX0Y 576,00 33XXXXX4W 1.110,00 52XXXXX6W 1.104,00 47XXXXX0Z 521,76 
40XXXXX5P 9,00 39XXXXX4S 36,00 77XXXXX4R 1.824,00 43XXXXX3T 60,00 
39XXXXX0Q 2.016,00 46XXXXX1C 789,00 40XXXXX7F 4.136,00 47XXXXX4P 240,00 
52XXXXX0A 730,00 41XXXXX6P 120,00 39XXXXX0N 96,00 40XXXXX2P 588,00 
52XXXXX1Y 264,00 78XXXXX1R 9,00 35XXXXX4Y 249,00 40XXXXX3J 8,00 
43XXXXX5X 72,00 39XXXXX6M 238,00 47XXXXX6D 348,00 40XXXXX0H 1.200,00 
34XXXXX7G 546,00 39XXXXX1K 252,00 78XXXXX1X 1.440,00 43XXXXX5H 1.680,00 
38XXXXX3Q 1.122,00 20XXXXX7G 754,00 46XXXXX4S 192,00 47XXXXX2B 96,00 
38XXXXX2Y 525,00 36XXXXX7W 868,00 39XXXXX1J 1.350,00 40XXXXX4H 408,00 
47XXXXX9K 1.440,00 39XXXXX9Y 318,00 38XXXXX7Y 780,00 45XXXXX3D 981,00 
78XXXXX6A 1.364,00 40XXXXX6J 1.188,00 43XXXXX4S 16,00 77XXXXX4K 1.656,00 
40XXXXX9E 180,00 43XXXXX6E 592,00 47XXXXX2E 840,00 43XXXXX2R 708,00 
47XXXXX1Z 384,00 36XXXXX8A 1.932,00 47XXXXX2F 144,00 46XXXXX9K 2.727,36 
78XXXXX8C 368,00 39XXXXX8Z 1.368,00 46XXXXX0N 1.265,00 46XXXXX1L 1.956,00 
35XXXXX2Z 804,00 40XXXXX6L 132,00 46XXXXX8K 180,00 47XXXXX3E 3.028,47 
47XXXXX6T 1.530,00 41XXXXX6M 1.944,00 39XXXXX4S 63,00 33XXXXX0M 1.056,00 
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NIF IMPORT NIF IMPORT NIF IMPORT NIF IMPORT 
39XXXXX7J 648,00 40XXXXX5F 947,00 33XXXXX2C 864,00 52XXXXX7H 255,00 
34XXXXX9J 288,00 40XXXXX0S 132,00 77XXXXX3H 512,00 39XXXXX5S 2.357,00 
38XXXXX7T 480,00 47XXXXX0D 504,00 35XXXXX7K 492,00 48XXXXX5V 957,00 
43XXXXX7X 1.404,00 37XXXXX0E 2.563,00 47XXXXX9K 627,00 46XXXXX6Y 106,67 
53XXXXX9H 444,00 47XXXXX4K 84,00 71XXXXX3C 720,00 52XXXXX9K 2.386,00 
40XXXXX3B 2.352,38 46XXXXX9A 300,00 43XXXXX4B 2.255,00 43XXXXX9Q 552,00 
40XXXXX3F 1.431,00 33XXXXX4F 792,00 47XXXXX5Y 360,00 47XXXXX2X 620,00 
52XXXXX3X 324,00 47XXXXX6S 156,00 47XXXXX1P 888,00 77XXXXX2X 204,00 
46XXXXX3K 87,50 43XXXXX9K 3.180,00 77XXXXX2C 1.704,00 78XXXXX2W 45,00 
47XXXXX5D 408,00 43XXXXX3A 1.464,00 35XXXXX9H 3.200,00 40XXXXX6C 72,00 
43XXXXX0Q 1.932,00 40XXXXX7H 72,00 38XXXXX8K 600,00 39XXXXX8R 675,00 
39XXXXX7Q 2.352,00 39XXXXX4A 2.760,84 39XXXXX6X 74,50 39XXXXX5L 1.260,00 
33XXXXX8Y 2.076,00 46XXXXX9V 72,00 40XXXXX3Y 276,00 46XXXXX8D 838,90 
39XXXXX9Z 51,00 39XXXXX8H 288,00 47XXXXX1J 973,00 77XXXXX7T 132,00 
33XXXXX8L 774,00 78XXXXX7K 918,00 39XXXXX9Y 176,00 46XXXXX9H 72,00 
37XXXXX9Z 108,00 47XXXXX2H 276,00 79XXXXX5D 324,00 39XXXXX9K 2.504,00 
47XXXXX2K 420,00 77XXXXX7T 136,00 46XXXXX7F 286,00 40XXXXX3X 480,00 
39XXXXX3X 26,00 33XXXXX5Z 3.152,00 40XXXXX2M 1.590,00 36XXXXX5C 2.970,00 
43XXXXX6N 1.441,00 40XXXXX4T 1.108,00 43XXXXX7S 926,50 40XXXXX1J 30,00 
39XXXXX1G 900,00 46XXXXX4A 552,00 46XXXXX5M 288,00 77XXXXX0A 55,00 
39XXXXX1E 708,00 77XXXXX4C 96,00 46XXXXX3Y 2.336,00 41XXXXX3L 26,00 
39XXXXX7Z 108,00 43XXXXX8X 650,00 77XXXXX0Q 132,00 39XXXXX1W 156,00 
39XXXXX9Z 60,00 39XXXXX8L 847,00 77XXXXX2M 28,00 39XXXXX0R 592,00 
40XXXXX8H 16,00 46XXXXX8X 456,00 X3XXXXX5Q 228,00 39XXXXX4V 276,00 
40XXXXX7B 408,00 40XXXXX9Z 60,00 38XXXXX8M 1.068,00 41XXXXX6M 270,00 
40XXXXX5L 504,00 47XXXXX1P 6,00 46XXXXX6G 912,00 77XXXXX4Y 1.136,00 
77XXXXX5V 348,00 39XXXXX8J 1.128,00 35XXXXX7M 324,00 40XXXXX8M 504,00 
46XXXXX0L 375,00 37XXXXX5Q 2.264,00 46XXXXX8A 3.434,54 52XXXXX5H 360,00 
40XXXXX4X 180,00 47XXXXX6P 636,00 35XXXXX6D 72,00 33XXXXX9R 1.003,00 
33XXXXX7J 69,00 47XXXXX3L 3.641,26 38XXXXX2Z 77,00 40XXXXX6J 972,00 
36XXXXX4L 432,00 47XXXXX6F 1.670,00 41XXXXX5B 144,00 40XXXXX6P 410,00 
39XXXXX8A 972,00 78XXXXX7M 792,00 46XXXXX4B 2.897,00 43XXXXX8W 602,73 
78XXXXX7X 600,00 78XXXXX7D 852,00 48XXXXX0P 36,00 52XXXXX8M 68,00 
39XXXXX1B 180,00 72XXXXX2G 310,00 46XXXXX9R 1.957,32 46XXXXX0L 852,00 
43XXXXX3V 840,00 42XXXXX4G 180,00 46XXXXX5R 300,00 48XXXXX5J 127,50 
40XXXXX3Y 264,00 36XXXXX7X 408,00 40XXXXX6Y 1.956,00 33XXXXX1W 204,00 
41XXXXX0H 804,00 36XXXXX7E 1.332,00 39XXXXX8E 420,00 40XXXXX1P 984,00 
46XXXXX2K 3,00 41XXXXX9B 108,00 39XXXXX6N 679,00 40XXXXX5L 682,75 
33XXXXX1Z 528,00 78XXXXX0J 197,50 46XXXXX8D 1.068,00 41XXXXX9F 1.131,00 
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NIF IMPORT NIF IMPORT NIF IMPORT NIF IMPORT 
35XXXXX8K 228,00 39XXXXX5D 756,00 46XXXXX8G 1.524,00 33XXXXX6P 444,00 
78XXXXX0Z 2.520,00 47XXXXX4G 154,00 38XXXXX5J 2.493,00 39XXXXX9J 1.518,52 
33XXXXX0Q 840,00 46XXXXX6G 3.024,00 47XXXXX7Q 518,00 40XXXXX3X 4.176,00 
77XXXXX5H 64,00 78XXXXX7M 1.712,56 47XXXXX9B 408,00 46XXXXX0E 262,74 
38XXXXX4P 420,00 47XXXXX6S 761,00 37XXXXX2Q 192,00 40XXXXX2X 52,00 
40XXXXX9P 2.294,00 78XXXXX3B 252,00 33XXXXX8V 108,00 53XXXXX5Q 1.743,32 
37XXXXX0B 780,00 77XXXXX8V 26,00 40XXXXX7K 874,80 39XXXXX0P 858,00 
37XXXXX4T 84,00 46XXXXX2H 2.280,00 33XXXXX2K 1.308,00 43XXXXX1V 346,00 
46XXXXX4N 1.404,00 39XXXXX9A 156,00 43XXXXX2K 3.576,00 38XXXXX5J 576,00 
49XXXXX0N 2.184,00 49XXXXX7H 564,00 35XXXXX8A 48,00 45XXXXX3D 72,00 
43XXXXX9J 528,00 47XXXXX3D 1.274,00 37XXXXX2T 156,00 40XXXXX8L 180,00 
44XXXXX9D 1.556,00 78XXXXX6H 696,00 38XXXXX4E 2.826,00 46XXXXX4F 120,00 
78XXXXX1G 696,00 40XXXXX5Q 468,00 40XXXXX1J 60,00 33XXXXX0X 330,00 
35XXXXX3Z 1.578,00 40XXXXX3H 1.080,00 40XXXXX2R 1.002,00 40XXXXX1H 168,00 
45XXXXX5V 444,00 46XXXXX6X 228,00 43XXXXX6Z 264,00 47XXXXX1B 165,00 
47XXXXX9D 144,00 35XXXXX1B 882,00 37XXXXX0S 2.252,00 37XXXXX7V 108,00 
52XXXXX3T 228,00 37XXXXX3V 696,00 40XXXXX0F 420,00 33XXXXX8N 726,00 
39XXXXX8G 207,00 47XXXXX7E 308,00 44XXXXX0E 192,00 46XXXXX1G 144,00 
38XXXXX4G 144,00 46XXXXX3N 756,00 39XXXXX3G 852,00 78XXXXX6P 1.788,00 
40XXXXX6D 48,00 46XXXXX7E 132,00 43XXXXX8A 62,00 48XXXXX8L 192,00 
77XXXXX0K 684,00 43XXXXX1A 1.908,00 37XXXXX3S 156,00 46XXXXX1Y 132,00 
78XXXXX4L 228,00 46XXXXX6V 528,00 38XXXXX6X 30,00 47XXXXX1G 60,00 
43XXXXX0F 588,00 44XXXXX9G 3.792,00 39XXXXX8Y 813,00 39XXXXX4D 180,00 
47XXXXX0V 2.304,00 39XXXXX3E 60,00 43XXXXX4A 1.236,00 40XXXXX0C 84,00 
40XXXXX6K 288,00 46XXXXX8A 1.104,00 40XXXXX7M 264,00 36XXXXX6A 1.116,00 
78XXXXX6C 844,00 52XXXXX8J 2.082,00 77XXXXX7D 409,00 77XXXXX3S 385,00 
39XXXXX7X 2.124,00 43XXXXX2D 72,00 78XXXXX0V 744,00 39XXXXX0A 24,00 
34XXXXX4A 888,00 47XXXXX7Q 156,00 38XXXXX7X 24,00 38XXXXX4X 276,00 
46XXXXX7H 1.128,00 38XXXXX1S 1.176,00 46XXXXX7N 1.032,00 52XXXXX3C 840,00 
43XXXXX6M 491,00 53XXXXX6M 996,00 39XXXXX5M 805,00 43XXXXX1C 768,00 
40XXXXX3F 1.596,00 39XXXXX0Y 108,00 40XXXXX0D 156,00 39XXXXX6R 690,00 
41XXXXX4C 276,00 74XXXXX1E 252,00 39XXXXX2A 2.160,00 39XXXXX5D 1.572,00 
40XXXXX8X 864,00 52XXXXX0A 1.440,00 45XXXXX6A 2.255,00 40XXXXX5W 1.417,00 
33XXXXX0V 528,00 35XXXXX6H 852,00 46XXXXX0K 276,00 39XXXXX4A 216,00 
38XXXXX9L 1.726,00 39XXXXX7R 409,00 39XXXXX5D 180,00 46XXXXX2Z 48,00 
77XXXXX0L 504,00 46XXXXX0G 600,00 47XXXXX0F 240,00 43XXXXX8B 3.200,00 
39XXXXX6F 2.340,00 40XXXXX2N 192,00 39XXXXX3J 240,00 78XXXXX6Z 9,00 
39XXXXX5S 336,00 46XXXXX7T 144,00 47XXXXX1T 1.728,00 33XXXXX7F 300,00 
35XXXXX5Q 84,00 37XXXXX7G 312,00 35XXXXX5R 436,00 52XXXXX8B 4.669,68 
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NIF IMPORT NIF IMPORT NIF IMPORT NIF IMPORT 
39XXXXX6A 852,00 46XXXXX9Y 2.326,00 34XXXXX2D 72,00 41XXXXX9B 1.088,64 
47XXXXX4F 248,00 78XXXXX0J 96,00 40XXXXX0X 180,00 47XXXXX3V 48,00 
40XXXXX3N 864,00 77XXXXX0G 60,00 46XXXXX9M 744,00 43XXXXX7J 600,00 
46XXXXX6H 1.248,00 47XXXXX3H 768,00 40XXXXX1H 888,00 35XXXXX8B 624,00 
47XXXXX4N 90,00 43XXXXX8M 1.870,00 46XXXXX6C 1.819,00 47XXXXX7A 645,00 
39XXXXX1T 80,00 52XXXXX6N 145,00 78XXXXX8P 25,00 79XXXXX6Z 20,50 
39XXXXX7A 786,00 X6XXXXX1R 941,00 47XXXXX4Y 144,00 46XXXXX5B 1.644,00 
46XXXXX4W 325,44 47XXXXX6P 492,00 36XXXXX1D 408,00 77XXXXX6F 156,00 
46XXXXX7N 205,00 36XXXXX7F 18,00 77XXXXX4T 828,00 77XXXXX9J 1.560,00 
47XXXXX5W 771,00 46XXXXX6E 300,00 39XXXXX8W 1.848,00 39XXXXX1A 1.769,00 
34XXXXX1T 1.740,00 35XXXXX9N 180,00 43XXXXX2C 420,00 78XXXXX2R 1.524,00 
39XXXXX3G 816,00 37XXXXX2B 711,00 46XXXXX4J 1.188,00 39XXXXX6P 108,00 
40XXXXX8B 920,00 46XXXXX5W 840,00 53XXXXX6F 1.262,00 52XXXXX9E 864,00 
39XXXXX5A 636,00 36XXXXX3F 460,00 39XXXXX8P 132,00 35XXXXX5Y 156,00 
40XXXXX3R 1.044,00 72XXXXX3W 1.356,00 43XXXXX5Q 336,00 77XXXXX8B 792,50 
38XXXXX7L 216,00 39XXXXX3X 1.524,00 43XXXXX8M 1.168,00 40XXXXX0E 1.944,00 
79XXXXX6S 18,75 37XXXXX2A 12,00 46XXXXX5X 144,00 52XXXXX4N 730,00 
43XXXXX4B 156,00 44XXXXX8E 634,00 37XXXXX1H 84,00 39XXXXX5L 180,00 
77XXXXX1E 912,00 78XXXXX5K 1.608,00 38XXXXX2G 132,00 46XXXXX6B 312,00 
46XXXXX4P 2.988,00 43XXXXX8J 162,00 41XXXXX6K 354,00 38XXXXX7Y 36,00 
47XXXXX5D 2.256,00 38XXXXX5D 188,00 36XXXXX9M 972,00 46XXXXX3X 120,00 
41XXXXX0X 2.328,00 39XXXXX5A 180,00 46XXXXX5M 1.284,00 52XXXXX9R 542,50 
40XXXXX0Q 1.498,00 40XXXXX2W 432,00 33XXXXX3F 552,00 38XXXXX7L 112,00 
46XXXXX8T 964,00 77XXXXX4W 180,00 39XXXXX3N 330,00 77XXXXX6A 612,00 
52XXXXX6S 132,00 41XXXXX3D 252,00 38XXXXX6G 1.144,00 78XXXXX9N 1.956,00 
77XXXXX8K 32,00 40XXXXX0S 122,00 40XXXXX5D 120,00 39XXXXX0G 324,00 
47XXXXX5G 744,00 38XXXXX6K 1.344,00 36XXXXX8B 790,00 39XXXXX7Q 804,00 
78XXXXX9Q 350,00 40XXXXX9N 696,00 38XXXXX7S 252,00 45XXXXX8N 480,00 
33XXXXX8L 588,00 40XXXXX3R 300,00 53XXXXX3P 1.908,00 47XXXXX0T 100,00 
40XXXXX2F 156,00 39XXXXX0Q 132,00 37XXXXX6Z 636,00 37XXXXX9J 624,00 
38XXXXX0F 1.680,00 39XXXXX3X 2.796,00 39XXXXX2E 1.284,00 39XXXXX4A 144,00 
40XXXXX0Y 360,00 40XXXXX6F 588,00 38XXXXX0V 215,00 33XXXXX2C 24,00 
36XXXXX7P 228,00 40XXXXX6V 470,00 39XXXXX6E 3.212,00 52XXXXX3S 504,00 
47XXXXX6H 35,00 49XXXXX5M 500,00 77XXXXX0W 253,00 36XXXXX3J 84,00 
43XXXXX7C 4.794,00 53XXXXX3E 252,00 77XXXXX8N 504,00 43XXXXX1J 336,00 
46XXXXX4Y 156,00 18XXXXX6K 1.356,00 40XXXXX9P 432,00 40XXXXX6R 352,00 
40XXXXX4F 132,00 40XXXXX7H 216,00 45XXXXX1K 540,00 37XXXXX7M 1.830,00 
52XXXXX7V 684,00 43XXXXX1Z 1.298,00 39XXXXX0S 348,00 77XXXXX9Q 960,00 
39XXXXX7V 288,00 33XXXXX7X 120,00 37XXXXX5P 3.732,00 78XXXXX1C 240,00 
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NIF IMPORT NIF IMPORT NIF IMPORT NIF IMPORT 
47XXXXX4F 1.048,00 77XXXXX3Y 540,00 47XXXXX2D 156,00 37XXXXX0Z 1.704,00 
38XXXXX9G 72,00 39XXXXX3C 300,00 78XXXXX4K 240,00 52XXXXX1F 1.236,00 
21XXXXX4E 702,00 39XXXXX4W 636,00 33XXXXX3R 814,00 34XXXXX9T 3.243,03 
78XXXXX3C 2.134,00 42XXXXX5X 180,00 77XXXXX8T 300,00 52XXXXX4P 18,00 
47XXXXX1D 592,00 52XXXXX8D 1.116,00 78XXXXX1S 2.016,00 47XXXXX2J 2.059,44 
46XXXXX0P 96,00 41XXXXX3J 924,00 77XXXXX2B 600,00 78XXXXX4Q 108,00 
47XXXXX5M 228,00 38XXXXX2J 108,00 47XXXXX7H 1.812,00 37XXXXX3A 168,00 
46XXXXX8T 900,00 47XXXXX2R 250,00 40XXXXX1C 154,00 38XXXXX4R 448,50 
46XXXXX1D 252,00 39XXXXX8Q 2.673,00 40XXXXX7W 98,00 37XXXXX9L 504,00 
77XXXXX5T 192,00 39XXXXX5A 669,00 48XXXXX5X 440,00 77XXXXX9V 242,00 
77XXXXX2A 2.589,00 44XXXXX5L 121,00 77XXXXX6G 1.392,00 77XXXXX5Z 420,00 
33XXXXX8X 396,00 51XXXXX4V 192,00 38XXXXX9Z 72,00 46XXXXX3G 132,00 
38XXXXX1Y 565,00 39XXXXX2L 990,00 34XXXXX1A 1.434,00 47XXXXX6S 2.346,00 
43XXXXX4K 888,00 46XXXXX1T 44,00 77XXXXX2J 132,00 14XXXXX8E 2.177,50 
46XXXXX9B 360,00 39XXXXX5E 1.175,00 38XXXXX7R 192,00 46XXXXX8M 396,00 
33XXXXX6R 72,00 43XXXXX6Q 24,00 45XXXXX8K 780,00 47XXXXX9G 348,00 
38XXXXX8K 552,00 40XXXXX9A 36,00 46XXXXX1F 119,00 77XXXXX7S 48,00 
45XXXXX1Q 840,00 44XXXXX1B 310,00 43XXXXX7V 168,00 44XXXXX3T 276,00 
46XXXXX3W 96,00 35XXXXX4P 924,00 40XXXXX6S 180,00 53XXXXX7A 588,00 
40XXXXX5E 723,68 44XXXXX5D 432,00 44XXXXX0H 1.920,00 77XXXXX6E 660,00 
39XXXXX8P 888,00 38XXXXX0Y 252,00 46XXXXX8S 300,00 47XXXXX7H 1.856,70 
53XXXXX2F 504,00 35XXXXX5P 290,00 36XXXXX8G 204,00 78XXXXX6N 288,00 
23XXXXX9E 1.549,00 39XXXXX8A 156,00 47XXXXX9Q 977,00 38XXXXX5D 156,00 
40XXXXX5F 627,00 40XXXXX3R 2.071,00 47XXXXX9X 192,00 52XXXXX1Q 1.236,00 
40XXXXX0V 238,00 40XXXXX8Y 783,00 40XXXXX8L 408,00 36XXXXX4M 1.572,00 
35XXXXX3Y 282,00 40XXXXX9A 3.482,00 52XXXXX2S 264,00 78XXXXX4Y 1.485,00 
77XXXXX4Y 888,00 44XXXXX5S 3.224,00 53XXXXX2P 1.675,10 39XXXXX1Q 300,00 
77XXXXX9Y 72,00 46XXXXX1S 1.098,00 77XXXXX7C 372,00 35XXXXX0T 1.236,00 
39XXXXX0G 1.296,00 43XXXXX4V 708,00 53XXXXX2C 744,00 40XXXXX3B 408,00 
40XXXXX8Q 1.836,44 77XXXXX8N 480,00 39XXXXX8T 852,00 33XXXXX2L 220,00 
46XXXXX0A 348,00 47XXXXX2P 408,00 44XXXXX5L 492,00 47XXXXX1A 28,00 
35XXXXX6N 312,00 37XXXXX0W 84,00 52XXXXX6H 2.618,00 46XXXXX2E 996,00 
47XXXXX7C 1.284,00 78XXXXX6F 324,00 78XXXXX3T 36,00 47XXXXX3S 1.044,00 
46XXXXX0A 24,00 52XXXXX1S 1.632,00 40XXXXX3C 396,00 40XXXXX0Z 420,00 
52XXXXX0L 828,00 39XXXXX6B 232,00 37XXXXX6A 531,00 43XXXXX3M 19,00 
34XXXXX2M 684,00 37XXXXX0V 48,00 47XXXXX3J 228,00 53XXXXX6Q 84,00 
39XXXXX3P 192,00 78XXXXX6Z 192,00 37XXXXX3A 1.067,00 39XXXXX7Y 75,00 
38XXXXX3S 624,00 77XXXXX8V 36,00 46XXXXX9Y 1.684,00 47XXXXX9Z 324,00 
35XXXXX1M 396,00 39XXXXX6V 830,00 47XXXXX8M 360,00 46XXXXX1K 324,30 
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NIF IMPORT NIF IMPORT NIF IMPORT NIF IMPORT 
40XXXXX4M 288,00 46XXXXX5T 132,00 40XXXXX3A 1.296,00 77XXXXX3L 1.830,00 
46XXXXX1R 480,00 47XXXXX3K 2.175,36 35XXXXX6D 180,00 38XXXXX3P 194,00 
77XXXXX6N 60,00 77XXXXX2W 204,00 53XXXXX9Z 216,00 43XXXXX6B 372,00 
77XXXXX1J 44,50 33XXXXX6W 468,00 44XXXXX5M 564,00 40XXXXX8D 1.865,00 
46XXXXX5H 1.466,00 46XXXXX9Z 1.680,00 43XXXXX6X 816,00 77XXXXX6C 351,00 
38XXXXX8C 1.074,75 43XXXXX1Z 19,00 77XXXXX0M 296,00 52XXXXX0K 972,00 
40XXXXX9F 70,00 40XXXXX1S 1.680,00 45XXXXX5W 1.494,00 36XXXXX2J 1.896,00 
40XXXXX2A 780,00 35XXXXX5C 588,00 39XXXXX4S 144,00 47XXXXX0J 2.364,00 
46XXXXX7A 180,00 46XXXXX3B 84,00 47XXXXX7K 1.197,00 40XXXXX9R 324,00 
46XXXXX1Y 445,00 78XXXXX8Z 84,00 36XXXXX8L 1.002,00 45XXXXX5N 324,00 
35XXXXX9K 1.008,00 39XXXXX1H 90,00 38XXXXX6R 540,00 39XXXXX1P 33,00 
47XXXXX4Z 60,00 45XXXXX5B 394,00 46XXXXX6L 84,00 77XXXXX7R 564,00 
39XXXXX5B 801,50 39XXXXX1L 1.507,15 40XXXXX2B 531,00 40XXXXX6G 247,00 
78XXXXX5C 228,00 47XXXXX9W 76,00 48XXXXX3Q 516,00 41XXXXX3V 132,00 
39XXXXX9B 376,00 35XXXXX2P 312,00 46XXXXX5V 858,00 41XXXXX2Q 2.456,00 
39XXXXX8H 522,00 40XXXXX0Y 636,00 47XXXXX3K 7,00 39XXXXX8Q 192,00 
40XXXXX9P 29,00 39XXXXX6D 792,00 79XXXXX3H 300,00 38XXXXX8G 192,00 
41XXXXX5A 972,00 43XXXXX8D 1.428,00 38XXXXX3V 48,00 52XXXXX0F 60,00 
47XXXXX8Z 690,00 38XXXXX5T 360,00 39XXXXX8D 2.124,00 38XXXXX5W 504,00 
38XXXXX7Q 180,00 47XXXXX1B 3.170,82 41XXXXX5K 300,00 77XXXXX2R 48,00 
38XXXXX9T 7,00 47XXXXX8P 588,00 77XXXXX2D 876,00 40XXXXX2H 3.389,00 
53XXXXX7R 456,00 77XXXXX8W 1.908,00 40XXXXX8S 2.340,00 38XXXXX3V 720,00 
43XXXXX9L 171,25 46XXXXX8Z 403,50 78XXXXX4S 287,00 46XXXXX2S 312,00 
77XXXXX4F 84,00 43XXXXX7R 1.392,00 43XXXXX8V 744,50 46XXXXX5K 196,00 
52XXXXX6Q 264,00 46XXXXX1A 396,00 46XXXXX1W 6,00 46XXXXX4Y 2.873,00 
38XXXXX2R 216,00 43XXXXX1M 1.470,00 40XXXXX9B 84,00 40XXXXX2Z 324,00 
38XXXXX6X 360,00 33XXXXX7S 605,00 37XXXXX3F 150,00 41XXXXX2T 480,00 
43XXXXX5X 420,00 47XXXXX7L 1.408,00 47XXXXX2V 372,00 33XXXXX1F 642,00 
77XXXXX8V 1.380,00 40XXXXX0P 396,00 39XXXXX8K 1.324,00 47XXXXX5A 75,00 
78XXXXX0V 156,00 77XXXXX2Q 504,00 40XXXXX0W 852,00 46XXXXX3T 1.128,00 
43XXXXX1T 96,00 78XXXXX8S 1.008,00 47XXXXX1Z 1.680,00 52XXXXX6C 99,00 
39XXXXX8Z 1.102,00 53XXXXX4C 192,00 40XXXXX9X 61,00 44XXXXX2L 228,00 
38XXXXX0X 2.064,00 45XXXXX2Z 24,00 47XXXXX8B 1.016,00 40XXXXX4R 13,00 
46XXXXX1S 2.160,00 40XXXXX6Z 900,00 38XXXXX2X 612,00 36XXXXX1Z 79,00 
38XXXXX5B 2.040,00 77XXXXX1R 276,00 40XXXXX6B 2.976,00 44XXXXX0F 3.000,00 
40XXXXX6Q 48,00 40XXXXX8P 696,00 78XXXXX1Q 180,00 39XXXXX1Y 1.992,00 
77XXXXX7V 1.614,00 39XXXXX0A 888,00 40XXXXX5X 264,00 79XXXXX1W 444,00 
77XXXXX2J 464,00 77XXXXX0T 108,00 77XXXXX1A 348,00 40XXXXX0Z 96,00 
39XXXXX8X 1.524,00 77XXXXX0V 349,50 78XXXXX5S 90,66 46XXXXX2Q 96,00 
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NIF IMPORT NIF IMPORT NIF IMPORT NIF IMPORT 
47XXXXX8R 1.212,00 46XXXXX3Y 696,00 40XXXXX2B 804,00 46XXXXX6B 732,00 
33XXXXX5S 684,00 46XXXXX8M 300,00 40XXXXX1G 132,00 47XXXXX8Y 455,10 
39XXXXX9M 120,00 77XXXXX5B 84,00 40XXXXX8W 1.188,00 35XXXXX4W 1.516,00 
78XXXXX7Q 420,00 38XXXXX3T 660,00 52XXXXX2K 2.851,00 47XXXXX2B 408,00 
77XXXXX9V 264,00 77XXXXX4C 117,00 40XXXXX2R 72,00 35XXXXX3K 84,00 
46XXXXX5R 234,00 41XXXXX5H 840,18 40XXXXX5R 234,00 38XXXXX7S 180,00 
37XXXXX0G 288,00 33XXXXX8C 1.572,00 39XXXXX8S 1.680,00 40XXXXX2X 1.984,00 
43XXXXX7B 252,00 43XXXXX3N 948,00 43XXXXX5A 2.268,00 40XXXXX6J 72,00 
43XXXXX3D 612,00 43XXXXX7S 420,00 53XXXXX6N 2.880,00 40XXXXX9Z 794,00 
39XXXXX5E 110,00 43XXXXX8G 403,50 38XXXXX8G 1.680,00 38XXXXX9K 1.140,00 
46XXXXX4G 2.426,00 39XXXXX4V 516,00 40XXXXX1Y 468,00 39XXXXX2X 1.692,00 
35XXXXX2Z 444,00 41XXXXX4W 2.234,00 47XXXXX1A 512,00 39XXXXX1G 1.586,00 
35XXXXX2Y 1.110,00 47XXXXX1E 288,00 77XXXXX3W 1.128,00 39XXXXX1Y 336,00 
39XXXXX2D 11,00 45XXXXX1S 144,00 46XXXXX7J 1.696,00 46XXXXX4R 1.092,00 
46XXXXX6E 184,00 38XXXXX7X 96,00 38XXXXX4P 1.164,00 40XXXXX5Q 300,00 
46XXXXX1N 660,00 47XXXXX4N 816,00 40XXXXX2Y 88,00 52XXXXX5F 2.040,00 
39XXXXX0M 25,00 36XXXXX9M 228,00 47XXXXX6G 132,00 46XXXXX2Y 460,00 
52XXXXX9Y 34,76 78XXXXX8D 740,00 46XXXXX1L 2.094,00 47XXXXX7V 1.150,00 
47XXXXX1H 2.762,00 77XXXXX3S 132,00 47XXXXX7A 276,00 46XXXXX4H 3,00 
39XXXXX1X 2.488,00 77XXXXX1Q 84,00 40XXXXX2P 702,81 40XXXXX9Y 2.187,00 
46XXXXX1H 1.789,00 43XXXXX0Y 276,00 52XXXXX1E 1.307,28 33XXXXX4Y 372,00 
47XXXXX6B 384,00 47XXXXX7D 24,00 46XXXXX8L 636,00 77XXXXX2M 6,00 
37XXXXX8K 336,00 78XXXXX9N 2.208,00 35XXXXX6Y 200,00 46XXXXX2S 1.134,00 
46XXXXX6A 70,00 40XXXXX4S 1.400,00 77XXXXX0B 2.112,00 40XXXXX6K 519,00 
77XXXXX9A 9,00 46XXXXX3E 432,00 46XXXXX2V 1.126,00 38XXXXX4X 108,00 
77XXXXX0S 26,00 40XXXXX8W 1.332,00 47XXXXX9M 1.797,76 35XXXXX0T 176,00 
40XXXXX3J 312,00 33XXXXX4N 1.060,80 39XXXXX4F 475,00 38XXXXX6V 30,00 
40XXXXX9A 348,00 48XXXXX9Z 672,00 47XXXXX7T 1.356,00 38XXXXX0Q 1.519,00 
38XXXXX0W 264,00 39XXXXX7Z 84,00 77XXXXX9D 1.104,00 46XXXXX6F 1.027,00 
53XXXXX9X 2.889,00 46XXXXX5R 1.405,00 52XXXXX2G 728,85 47XXXXX9P 1.542,00 
79XXXXX3L 13,00 34XXXXX2F 276,00 77XXXXX7M 182,00 47XXXXX4D 144,00 
48XXXXX7G 278,00 38XXXXX0L 1.212,00 43XXXXX3Q 1.677,36 39XXXXX1J 741,00 
39XXXXX2P 9,00 79XXXXX8D 252,00 40XXXXX6T 84,00 38XXXXX5S 180,00 
39XXXXX2H 120,00 40XXXXX1X 114,00 39XXXXX5D 336,00 40XXXXX8X 156,00 
43XXXXX0N 192,00 40XXXXX7P 300,00 39XXXXX4M 180,00 44XXXXX5V 7,00 
39XXXXX1K 108,00 39XXXXX5D 3.492,00 38XXXXX3F 480,00 39XXXXX5V 150,00 
38XXXXX7V 600,00 39XXXXX9F 2.778,00 52XXXXX5Y 240,00 36XXXXX5J 276,00 
47XXXXX5V 660,00 39XXXXX4Q 216,00 78XXXXX8X 288,00 39XXXXX0F 54,00 
38XXXXX8C 155,00 33XXXXX8D 419,00 38XXXXX6W 276,00 36XXXXX3C 120,00 
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NIF IMPORT NIF IMPORT NIF IMPORT NIF IMPORT 
48XXXXX2P 324,00 46XXXXX3J 170,00 38XXXXX6N 2.676,00 77XXXXX0E 120,00 
77XXXXX1N 228,00 36XXXXX7J 346,00 46XXXXX3B 660,00 46XXXXX5Q 602,00 
77XXXXX1S 1.680,00 47XXXXX1T 696,00 47XXXXX2F 402,00 36XXXXX8S 3.038,00 
47XXXXX6M 3.248,50 40XXXXX6K 276,00 47XXXXX7Z 3.427,92 47XXXXX4L 1.680,56 
47XXXXX8Q 752,00 40XXXXX8W 48,00 40XXXXX9K 372,00 46XXXXX2A 432,00 
41XXXXX6C 132,00 39XXXXX5N 99,00 39XXXXX0D 504,00 77XXXXX8Q 110,00 
40XXXXX7E 8,00 77XXXXX9C 552,00 38XXXXX5W 408,00 47XXXXX1H 84,00 
47XXXXX9L 140,00 38XXXXX0M 420,00 40XXXXX7L 1.092,00 77XXXXX6F 168,00 
40XXXXX7R 2.870,00 14XXXXX2L 684,00 40XXXXX8A 732,00 38XXXXX8N 276,00 
35XXXXX2G 297,60 46XXXXX9T 528,00 78XXXXX3Q 180,00 77XXXXX3C 344,00 
78XXXXX8N 9,00 77XXXXX7Q 696,00 33XXXXX1M 72,00 39XXXXX9P 132,00 
38XXXXX1Q 248,00 77XXXXX9X 276,00 40XXXXX4E 684,00 43XXXXX0K 1.980,00 
40XXXXX7A 72,00 78XXXXX9C 3.223,00 78XXXXX6J 1.236,00 41XXXXX2L 564,00 
43XXXXX9N 2.064,00 78XXXXX8K 25,00 40XXXXX4Y 351,00 46XXXXX3H 132,00 
43XXXXX1A 1.823,00 40XXXXX1J 156,00 40XXXXX6N 468,00 46XXXXX1Q 275,40 
33XXXXX0W 1.008,00 34XXXXX9W 564,00 40XXXXX1M 384,00 77XXXXX5F 96,00 
47XXXXX0N 84,00 46XXXXX7R 588,00 47XXXXX2N 708,00 40XXXXX2Y 132,00 
46XXXXX9Q 162,50 40XXXXX6D 48,00 52XXXXX3E 1.529,30 44XXXXX2X 946,00 
77XXXXX2N 2.814,00 78XXXXX5V 132,00 40XXXXX0K 20,00 46XXXXX7Z 240,00 
40XXXXX2F 20,00 44XXXXX8Q 684,00 43XXXXX3K 636,00 37XXXXX3X 48,00 
77XXXXX7C 972,00 46XXXXX0P 684,00 46XXXXX2E 2.160,00 45XXXXX1G 228,00 
40XXXXX9K 384,00 46XXXXX7P 252,00 35XXXXX4X 1.356,00 38XXXXX4X 24,00 
47XXXXX9T 687,00 46XXXXX5T 114,00 39XXXXX7H 649,00 35XXXXX9E 1.584,00 
45XXXXX3X 1.236,00 46XXXXX4E 1.889,47 45XXXXX8D 192,00 34XXXXX7Y 2.268,00 
38XXXXX1Y 1.152,00 53XXXXX3Y 2.040,00 47XXXXX9N 696,50 39XXXXX7F 1.164,00 
35XXXXX9W 120,00 40XXXXX3G 558,00 46XXXXX4T 432,00 53XXXXX8N 30,00 
46XXXXX6H 1.885,00 77XXXXX0S 1.378,00 40XXXXX2E 3.869,00 X6XXXXX6S 1.416,00 
77XXXXX4S 184,00 39XXXXX2L 1.728,00 77XXXXX1M 380,00 39XXXXX0A 1.605,60 
39XXXXX8Y 711,00 40XXXXX6C 144,00 43XXXXX6A 2.490,00 39XXXXX3J 60,00 
37XXXXX9L 150,00 47XXXXX2N 276,00 33XXXXX7J 180,00 53XXXXX4P 372,00 
52XXXXX4C 13,00 18XXXXX4V 192,00 43XXXXX8K 828,00 47XXXXX4B 324,00 
52XXXXX4B 1.133,00 26XXXXX4C 1.944,00 46XXXXX6F 444,00 46XXXXX1V 1.447,00 
43XXXXX5K 1.522,00 78XXXXX5P 2.664,00 77XXXXX3L 221,00 47XXXXX0H 1.608,00 
35XXXXX9X 780,00 38XXXXX6V 240,00 40XXXXX6L 252,00 43XXXXX3V 48,00 
78XXXXX4W 196,00 39XXXXX1B 276,00 38XXXXX6K 1.098,00 77XXXXX0T 504,00 
47XXXXX5L 864,00 77XXXXX5F 324,00 46XXXXX4L 408,00 39XXXXX7B 2.433,00 
39XXXXX4M 84,00 47XXXXX6S 96,00 39XXXXX8A 84,00 46XXXXX6G 4.222,00 
45XXXXX8W 1.392,00 40XXXXX8S 780,00 36XXXXX2Q 44,00 46XXXXX1D 140,50 
38XXXXX9B 468,00 38XXXXX9C 2.466,00 46XXXXX2D 504,00 46XXXXX8Y 312,00 
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NIF IMPORT NIF IMPORT 
41XXXXX7K 736,00 37XXXXX5Q 115,00 
43XXXXX1P 1.837,00 47XXXXX9S 707,00 
40XXXXX0B 1.366,00 45XXXXX3F 1.272,00 
40XXXXX0V 152,00 47XXXXX2D 656,00 
40XXXXX0Z 1.920,00 40XXXXX9D 276,00 
40XXXXX7M 1.260,00 47XXXXX6H 132,00 
46XXXXX7R 156,00 46XXXXX5V 852,00 
39XXXXX9J 576,00 33XXXXX6J 3.204,00 
46XXXXX0Z 640,80 45XXXXX8G 1.558,00 
38XXXXX8Q 204,00 22XXXXX4E 150,00 
47XXXXX1X 1.412,00 35XXXXX6N 3.398,00 
40XXXXX9C 300,00 39XXXXX0L 84,00 
40XXXXX2P 504,00 47XXXXX0B 1.230,00 
38XXXXX5A 286,00 52XXXXX8L 384,00 
40XXXXX2Q 2.016,00 35XXXXX0X 888,00 
46XXXXX5P 2.310,00 40XXXXX1K 468,00 
39XXXXX0E 13,00 40XXXXX5D 1.178,00 
38XXXXX0X 280,00 38XXXXX1P 1.188,00 
43XXXXX3T 85,00 40XXXXX3N 8,00 
38XXXXX0P 624,00 77XXXXX5G 870,00 
39XXXXX6F 120,00 33XXXXX9B 372,00 
40XXXXX9L 132,00 40XXXXX0R 420,00 
77XXXXX9H 300,00 40XXXXX5V 972,00 
40XXXXX3P 350,00 77XXXXX2D 800,00 
77XXXXX3W 24,00 43XXXXX5Z 828,00 
39XXXXX3C 336,00 78XXXXX9W 708,00 
39XXXXX5X 2.498,00 39XXXXX6S 484,00 
39XXXXX7J 55,00 47XXXXX2V 1.924,00 
78XXXXX4Z 2.378,24 39XXXXX6B 1.991,00 
53XXXXX0N 1.296,00 40XXXXX3R 588,00 
39XXXXX9K 220,00 39XXXXX1W 180,00 
35XXXXX5S 180,00 35XXXXX1M 264,00 
43XXXXX7L 1.200,00 52XXXXX2V 288,00 
43XXXXX3F 1.752,00 39XXXXX7F 192,00 
34XXXXX0M 1.032,00     
46XXXXX0L 348,00     
33XXXXX8J 391,80     
39XXXXX5S 168,00     
36XXXXX8E 360,00     
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