
 

 

 

Autocar   

 PRESIDENT  

JOSEP IRLA 
A Sant Feliu de Guíxols  

(Baix Empordà) 

Diumenge 16 setembre de 2018 
 
 
 

60 anys del traspàs de 

Josep Irla 
40 anys de la fundació del casal 

JOSEP IRLA d’ERC Horta-Guinardó  

10 mesos de l’empresonament 

d’Oriol Juqueras i ... 

Fa 40 anys que vam fundar 

Fa 37 anys del trasllat de les 
despulles del President Irla des 
de Sant Rafèu (Provença), on va 
morir a l’exili fins a Sant Feliu de 
Guíxols, passant el dia abans pel 
saló de Sant Jordi, al Palau de la 
Generalitat. 
El casal va anar a Sant Feliu a 
retre-li homenatge, en processó 
amb les autoritats electes fins el 
cementiri, a casa, on hi descansa 
definitivament. 
Calia tornar doncs a Sant Feliu 
de Guíxols, per renovar el  nostre 
reconeixement  i el de les noves 
generacions al patriota que dona 
nom al nostre casal. 
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 JOSEP IRLA I BOSCH 
124è president de la Generalitat 

 
Aquest polític català va néixer a Sant Feliu de 
Guíxols, Baix Empordà, el 24 d’octubre de 1876, i va 
morir a Sant Rafèu, Provença, el 19 de setembre de 
1958. 
Nascut en un a família obrera de tendència 
republicana federal, creà una important empresa 
surera. Capdavanter del republicanisme catalanista a 
les comarques gironines, fou alcalde de Sant Feliu de 

Guíxols (1909) i diputat provincial de Girona (1911) i, com a tal, membre de 
l'Assemblea de la Mancomunitat. Amb l'adveniment de la República s'incorporà 
a ERC. Comissari de la Generalitat a Girona (1931) i diputat al parlament de 
Catalunya (1932), Francesc Macià el nomenà conseller de Governació el 1933, 
càrrec que no va arribar a exercir mai per motius de salut, bé que desenvolupà 
tasques en altres conselleries. 

President del Parlament de Catalunya (1938), pel gener de 1939 s'exilià a França, 
i després de l'afusellament de Lluís Companys (1940) assumí la presidència de la 
Generalitat, sent el 124è president, des d'on el 1944 creà el Consell Assessor i al 
llarg de 1945-48 presidí el primer i únic govern de la Generalitat a l'exili. Aquests 
anys promogué, tot i una gran migradesa de recursos, l'ajut als exiliats, l'esforç pel 
manteniment de la llengua i cultura catalanes, els requeriments a l'ONU pel 
restabliment de la democràcia a Espanya i a Catalunya i els contactes amb els 
catalans d'Amèrica. Dimití com a President el 1954, deixant una imatge de polític 
honest, eficaç i ferm. 

El 1981 les seves despulles foren traslladades i inhumades a Sant Feliu de 
Guíxols, després de rebre honors oficials. 

L'any 2010 es publicà Memòries d'un president a l'exili , uns textos autobiogràfics 
inèdits escrits el 1956. 

Josep Irla és l’únic president de Catalunya, que no va trepitjar el Palau de la 
Generalitat en l’exercici del càrrec. Es la baula que lliga la continuïtat de la 
institució republicana a l’exili, en els moments més crítics de la història, la seva 
valentia, és la causa per la que la Generalitat s’ha mantingut fins avui... 

Pau Casals i Josep Irla
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Autocar 
President JOSEP IRLA I BOSCH 

Programa provisional 
 

  8.00 h  Eixim de Teodor Llorente/Passeig Maragall. 
 
  8.30 h            Esmorzar. Àrea de servei del Montseny. 

10.00 h Arribada a Sant Feliu de Guíxols. Trobada amb Martí Vinyals 
president, regidors i d’altres companys de la secció local. Ens 
acompanyarà una parlamentaria. 

10.30 h Acte polític al cementiri, homenatge al president Josep Irla. 
Ofrena floral a la tomba del president. Parlaments. Cant dels 
Segadors, himne nacional. 

11.00 h Ruta guiada per la ciutat, edificis emblemàtics, amb col·laboració 
amb el Museu d’Història .  

 
14.00 h Dinar de Germanor a la Casa Irla. Llevant de taula 
 
17,00 h Pugem a sant Elm, Espectacular vista de la costa fins a Tossa. 
 
18.30 h Girem cua, tornem cap a Barcelona. 
 
20.00 h Arribada a Barcelona. Plaça Maragall 
 
Preu del viatge i el dinar 35€ 
Reserves a claudevolta@hotmail.com. Cal especificar el nom i cognom de cada 
persona que s’hi apunti, així com un telèfon de contacte. 
 
Ho organitza:                                              Hi col·laboren: 
-Secretaria de Cultura                   -Federació de Barcelona d’ERC 
 Casal president Josep Irla         - Secció local de Sant Feliu d’ERC 
 ERC Horta-Guinardó                                -Llibreria Clau de Volta 
 Carrer Art, 87, 08041 Barcelona 
 Tel.: 638940427 (Eduard) 

 

mailto:claudevolta@hotmail.com
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Agenda del Casal Josep Irla 

Divendres 13 de juliol: Conferència-col·loqui. “Les conseqüències del 155”, amb 
Ester Capella, consellera de Justícia i Jordi Coronas, Regidor. 19 h. Biblioteca del Carmel 
Països Catalans?” En acabat sopar d’estiu del Casal. 
Diumenge 29 de juliol: Festa Nacional del Perú. Jardins de can Brasó.  
Dissabte 4 d’agost : Festa nacional de Bolívia. Fòrum. 
Diumenge 5: Festa nacional d’Equador. Fòrum. 
Divendres 7 de setembre: Sopar groc. Plaça de les Masies a  les 9.30 preu 15€. 
Dilluns 10 de setembre: Vetlla al fossar de les Moreres. Acte patriòtic Memorial  
1714. Sopar. Ofrena General Moragues, marxa de torxes. Míting al Fossar de les  
Moreres. 
Dimarts 11 de setembre: Matí ofrena floral del partit al monument al conseller en cap  
Rafel Casanova. Dinar tradicional d’ERC. Tarda assistència a la manifestació. 
Diumenge 16 de setembre: Autocar “Josep Irla” a Sant Feliu de Guíxols, 40è aniversari 
del casal. 
Diumenge 15 d’octubre: 78è aniversari de l’assassinat del president Lluís Companys. Actes 
al Castell de Montjuïc. 
Diumenge 21 d’octubre: Autocar “Dolors Bargalló” a la Trobada del coll de Manrella (Alt 
Empordà). Homenatge al president Companys. 
28 d’octubre: Aplec del Puig (Horta Nord). 
Dissabte 10 de novembre: Perpinyà (Rosselló). Final del Correllengua. 359 anys del tractat 
dels Pirineus. 
 

 
 

                                                    Art 87, 08032 Barcelona 
CASAL JOSEP IRLA 

1978-2018: 40 anys construint la República Catalana 

 des d’Horta–Guinardó  

 
 

 

 

 

 

 
 


