
 

 

 

 

AVANTATGES PER ALS SOCIS 2020 

 

La FUNDACIÓ JOSEP PLA ofereix un preu especial al soci que ho acrediti 

mitjançant el carnet identificatiu, en les següents activitats:  
 
- Entrada a l'exposició permanent i a l'exposició temporal: Preu 4 € 

Preu soci: 2 € 
 
- Visita guiada “Josep Pla. La diabòlica il·lusió d’escriure”: Preu 6 € 

Preu soci: 3 € 

 CONSULTEU L’AGENDA 

 
-  Ruta Josep Pla a Palafrugell, Calella, Tamariu, Pals: Preu 8 € 

Preu soci: 4 € 

 CONSULTEU L’AGENDA 

 
 

- Entrada a l'exposició permanent i a l'exposició temporal 
 
La casa natal de l’escriptor, seu de la Fundació Josep Pla juntament 
amb la casa veïna, està situada al centre de Palafrugell. La casa conté 
l’exposició permanent Josep Pla (1897-1981), que introdueix els 

visitants en la TRAJECTÒRIA VITAL I PROFESSIONAL de l’autor empordanès.  

 
Per començar la visita veureu l’audiovisual de Leopold Pomés, “Josep 
Pla, viatger” Les vitrines de l’exposició contenen les primeres edicions 
dels llibres que Josep Pla va anar publicant al llarg de la seva vida. 
També hi podeu veure les diferents publicacions on va treballar com a 
periodista: la revista Destino, la més important, però també d’altres 
exemplars curiosos, com per exemple La Publicitat, La veu de 
Catalunya o la Vanguardia. Al final de l’exposició, es dedica una sala 
a El quadern gris on s’hi exposen reproduccions dels manuscrits d’El 
quadern gris primigeni i d’El quadern gris definitiu. 
 
Tota l’exposició està il·lustrada amb nombroses fotografies i citacions de 
l’escriptor i s’acaba amb la reproducció íntegra de l’entrevista que li va 
fer  Joaquín Soler-Serrano per al programa A Fondo de TVE l’any1976. 

Finalment, periòdicament trobareu una EXPOSICIÓ TEMPORAL en la que 

se’ns proposa una motiu d’ampliació de coneixement o bé una 
combinació de la literatura amb una altra forma d’expressió artística. 

https://fundaciojoseppla.cat/
https://fundaciojoseppla.cat/agenda/
https://fundaciojoseppla.cat/agenda/
https://fundaciojoseppla.cat/biografia/primera-volada/
https://fundaciojoseppla.cat/exposicions-temporals


 

 
 

- Visita guiada “Josep Pla. La diabòlica il·lusió d’escriure” 

 
“LA DIABÒLICA IL·LUSIÓ D’ESCRIURE” és una visita guiada a l’exposició 

permanent de la Fundació Josep Pla amb la qual descobrirem tots els 
aspectes de la vida i l’obra de Josep Pla i la gran vocació de l’escriptor i 
periodista empordanès. 
 
 

-  Ruta Josep Pla a Palafrugell, Calella, Tamariu, Pals 
 

Pel que fa a la RUTA JOSEP PLA, disposeu de diferents convocatòries. Es 

tracta d’un itinerari ampli i detallat, de caràcter clarament divulgatiu de la 
figura de Josep Pla: els racons i les anècdotes de la vida i l’obra de 
l’escriptor, sorgeixen a través del recorregut planià per Palafrugell, 

Calella, Tamariu, Llofriu o Pals. Encara us proposem una altra fórmula: 
JOSEP PLA, CUINA I PAISATGE on combinem una de les Rutes Josep Pla amb 

un àpat de cuina tradicional empordanesa en un restaurant amic de la 
zona on fareu la Ruta. Els socis també gaudiu de descompte per 
aquesta activitat. 
 
 
 
 

 
 

Carrer Nou, 51 - Palafrugell 
972 30 55 77 

info@fundaciojoseppla.cat 
fundaciojoseppla.cat 

@fjoseppla 

 

https://fundaciojoseppla.cat/exposicio-permanent/
https://fundaciojoseppla.cat/ruta-josep-pla
https://fundaciojoseppla.cat/cuina-i-literatura/josep-pla-cuina-i-paisatge/
mailto:info@fundaciojoseppla.cat
http://www.fundaciojoseppla.cat/

