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GENER 
  

  Del 19 de desembre de 2014 al 6 de gener del 2015:   
   10é Aniversari del Nadal a Palafrugell i Pista  de Gel          
 

                                   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Del 16 de gener al 22 de març,  La Garoinada . 
    

            
 
 
  Projecte  Joves per l’ocupació 2013-2015 . 
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FEBRER 
 
   
  Del 16 de gener al 22 de març, La Garoinada 
 

                                      
 
   
 
   
 

   Preparació 3r Saló  Formació, Ocupació i Empresa, 12 i 13 març.    
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 MARÇ 
 
   

  Del 16 de gener al 22 de març,  La Garoinada . 
    

        
  

  
   
 
  3r Saló  formació, ocupació i empresa, 12 i 13 de març.  
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ABRIL  
  
  Del 16 al 19 d’abril, EURO LASER MASTER CUP 2015    

 

                                  
 
 
Concurs Mercat Artesanal per a col·lectius 
 

               
 
 

  Palafrugell  prepara la 6a edició de FLORS & VIOLES  
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El Racó de pensar: 

III Saló de la Formació, l’Ocupació i l’Empresa: L' èxit d'un fracàs  
 

Palafrugell va acollir, els dies 12 i 13 de març, la tercera edició del Saló de la Formació, 
l’Ocupació i l’Empresa del Baix Empordà. Aquest Saló el vam organitzar des de l’IPEP 
conjuntament amb el Consell Comarcal del Baix Empordà. 

El Saló fou un èxit en xifres: 39 empreses i entitats van instal·lar-se a la zona d’expositors, 
dividides en àrees temàtiques com serveis formatius, empreses de recursos humans i 
turístiques que recollien cvs, i serveis a d’altres empreses; 46 ponències, 11 d’empresa i 
emprenedoria i 35 sobre el foment de l’ocupació; i el més important i destacat del Saló: 22 
empreses (12 d’elles de Palafrugell) van posar sobre el taulell 58 ofertes de treball amb 143 
vacants per cobrir, per a les quals es van realitzar 679 entrevistes. 

Aquestes xifres no s’haguessin pogut assolir sense un gran treball organitzatiu a darrera, i és 
de justícia reconèixer-ho. La gestió de l’Espai Entrevistes, per on hi van passar centenars de 
persones, la seva orientació, el triatge de currículums, la seva correcta ubicació en les files 
corresponents per a fer les entrevistes, etc. va requerir un gran esforç per part de la vintena de 
professionals que hi van treballar els dos dies de Saló. En general, la nota final de valoració no 
pot sinó ser alta. 

Com sempre i a tot arreu, però, hi ha aspectes clarament millorables per a posteriors edicions, 
i farem bé de prendre’n nota. Les ponències, per exemple. 46 ponències en un dia i mig, a 
Palafrugell, és una xifra clarament per sobre de la demanda. El resultat va ser que un bon 
número de xerrades, algunes d’elles molt interessants i amb professionals molt reconeguts, 
van tenir una afluència de públic molt baixa, especialment les de primera hora del matí i les de 
la tarda. I moltes de les que es van omplir, ho van fer amb públic de diferents instituts que 
visitaven el Saló. Quantitat no és sinònim de qualitat, i  potser seria preferible que en properes 
edicions les ponències fossin més selectives. N’hi va haver algunes de clarament 
prescindibles, com la d’un representant polític radicat a Brusel·les i que, a hores d’ara, ningú 
de les escasses persones que el van anar a escoltar –el seu seguici inclòs- podria dir 
exactament de què va parlar i amb quina finalitat. 

Potser també fora bo fer un esforç per implicar més al personal d’empreses, ja que moltes de 
les xerrades anaven destinades a professionals que no hi van  assistir. És possible que el Saló 
hagi transmès la percepció generalitzada de que el seu públic objectiu és més el de cercadors 
de feina que no pas els professionals. De ser així, s’hauria de treballar per a corregir aquesta  
imatge. 

Però ningú hauria d’oblidar que l’èxit del Saló es deu a un gran fracàs. El Baix Empordà és una 
de les comarques de Catalunya amb major nombre d’aturats. Com a gestors públics, si ens 
apuntem als encerts i a les bones xifres, apuntem també al nostre còmput particular els 
fracassos. 
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MAIG 
 
  De l’1 al 4,  PALAFRUGELL, FLORS & VIOLES   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
  Del  8 de maig al 7 de juny,  RASCA L’UNÇA   
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El Racó de pensar: 

Bloguers: Una aposta estratègica de futur o una mod a passatgera (i 
cara)? 
 

Aprofitant el Congrés Mundial de Bloguers especialitzats en viatges i gastronomia, el TBEX, 
que se celebrà a Lloret de Mar l’1 i 2 de maig, l’àrea de Turisme de l’IPEP va portar a uns 
quants bloguers al nostre municipi per promocionar la ciutat. La novetat rau en el fet que, per 
primera vegada, el focus s’ha posat en els anomenats new media, els bloguers especialitzats. 

Qui són els bloguers? Doncs gent que viatja i escriu les seves experiències, recomanacions i 
consells en un blog personal a internet. Alguns han esdevingut autèntics gurús, amb milers de 
seguidors de les seves pàgines. Aquesta és la raó per la qual les administracions públiques 
dedicades a la promoció i desenvolupament del turisme els identifica, cada dia més, com a 
subjectes d’atenció prioritària. 

Els bloguers venen a substituir als mitjans tradicionals. Una eina de promoció important 
sempre han sigut els anomenats presstrip, o viatges organitzats per a la premsa 
especialitzada. Consisteixen en portar als periodistes a visitar totes les principals atraccions i 
serveis per tal de que en facin un bon article pels seus mitjans, una mena de publireportatge 
en el que s’intenta amagar la part de publi per tal que només sembli un reportatge a seques, 
objectiu i veraç com se li pressuposa (equivocadament) al periodisme. 

L’èxit dels blogs d’internet i el seu cada vegada més alt prestigi entre els usuaris, rau 
precisament en la seva independència. Els autors són gent normal com vostè o jo, que viatge 
igual que vostè o jo i expliquen les experiències que podríem viure vostè i jo. No hi ha trampa, 
no hi ha publi. Fins ara. Fins el moment que les administracions tractem als bloguers com a 
periodistes d’un presstrip. 

Això és el que vam fer el 3 i 4 de maig, tal i com està explicat al detall en la notícia 
d’aquest mateix butlletí. En total, 15 bloguers van venir el diumenge 3 de maig, en ple 
festival del Flors i Violes, i 9 bloguers més –uns altres- van participar del ja anomenat blogtrip, 
organitzat pel Consell Comarcal i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, amb la 
col·laboració de l’IPEP. A tots ells se’ls va dur a llocs exclusius, se’ls hi oferiren experiències 
exclusives i van ser tractats amb tota mena de facilitats. En retorn, s’espera que els bloguers 
escriguin a les seves pàgines sobre la nostra destinació i la promocionin. 

Aquesta mercantilització de la relació entre bloguers i agents de promoció turística perverteix 
la naturalesa dels mateixos blogs. Una mercantilització que, per descomptat, els bloguers 
accepten de molt bona gana, doncs tenen l’oportunitat de convertir el que en principi només 
era un entreteniment en un modus vivendi prou glamurós. Però, a mig o llarg plaç, també pot 
destruir tota la seva credibilitat com a prescriptors independents i perdre l’avantatge que tenien 
sobre la premsa tradicional. El temps ho dirà. 

A l’IPEP hem invertit, entre la participació al TBEX i la despesa feta per promocionar la ciutat 
entre els bloguers el 3 i 4 de maig, 1736,69€. No és cap despesa desproporcionada, 
certament, i molt menys per a una campanya de promoció turística, però com a gestors públics 
ens obliga a fer-nos alguna pregunta. 

La primera és si realment els bloguers són el futur, els nous prescriptors per excel·lència del 
territori i si hem d’apostar fort per ells. En el TBEX es deia que, avui en dia, el 60% de la gent 
que viatja s’informa a través de blogs especialitzats. Aquesta xifra justificaria clarament 
aquesta aposta. En canvi, l’estudi Palafrugell, Estratègia Turística, realitzat per l’IPEP, 
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rebaixa aquesta xifra fins a un 13%. Aquesta dada és el resultat de 600 enquestes fetes a 
turistes que han visitat el nostre territori, amb un 95% de fiabilitat i un 4% de marge d’error. 

En front d’aquesta dada, el 42% dels enquestats encara confia, sobretot, en la recomanació de 
familiars, amics i coneguts per a escollir el destí de les seves vacances. 

Avui en dia la comunicació ha deixat de ser unidireccional i tothom pot ser un prescriptor en 
potència. Les administracions públiques faríem bé de tenir en compte aquesta premissa alhora 
de decidir amb qui i com invertim els diners de tots. I si és cert que alguns bloguers poden tenir 
molts seguidors i credibilitat, haurem de veure si són capaços de mantenir-la, quin retorn real 
obtenim i a quin preu. 

Com a gestors públics, seria insensat no fer cas de les noves formes de comunicació que, com 
els bloguers, estant transformant d’arrel el panorama comunicatiu. Però noves formes de 
comunicació exigeixen noves maneres de treballar. I convertir els presstrips en blogtrips no és 
evolucionar massa. 
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JUNY 
  
  Nova  aplicación del JULIVIA per a dispositius mòbils 
 
                  

  
  
  Del 27 de juny al 6 de setembre, Julivia Bus Turístic  
 

                                        
 
  De juny a setembre,  Joventuts Musicals.  
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El Racó de pensar:   

Garantia Juvenil, garantia de complicació. 
 

El Racó de Pensar és una secció amb la qual, des de l’IPEP, pretenem mirar-nos a nosaltres 
mateixos amb ulls crítics i incisius, fent un esforç per qüestionar, pas imprescindible per 
millorar, la nostra tasca diària com a gestors públics. 

Palafrugell va acollir, els dies 12 i 13 de març, la tercera edició del Saló de la Formació, 
l’Ocupació i l’Empresa del Baix Empordà. Aquest Saló el vam organitzar des de l’IPEP 
conjuntament amb el Consell Comarcal del Baix Empordà. 

El Saló fou un èxit en xifres: 39 empreses i entitats van instal·lar-se a la zona d’expositors, 
dividides en àrees temàtiques com serveis formatius, empreses de recursos humans i 
turístiques que recollien cvs, i serveis a d’altres empreses; 46 ponències, 11 d’empresa i 
emprenedoria i 35 sobre el foment de l’ocupació; i el més important i destacat del Saló: 22 
empreses (12 d’elles de Palafrugell) van posar sobre el taulell 58 ofertes de treball amb 143 
vacants per cobrir, per a les quals es van realitzar 679 entrevistes. 

Aquestes xifres no s’haguessin pogut assolir sense un gran treball organitzatiu a darrera, i és 
de justícia reconèixer-ho. La gestió de l’Espai Entrevistes, per on hi van passar centenars de 
persones, la seva orientació, el triatge de currículums, la seva correcta ubicació en les files 
corresponents per a fer les entrevistes, etc. va requerir un gran esforç per part de la vintena de 
professionals que hi van treballar els dos dies de Saló. En general, la nota final de valoració no 
pot sinó ser alta. 

Com sempre i a tot arreu, però, hi ha aspectes clarament millorables per a posteriors edicions, 
i farem bé de prendre’n nota. Les ponències, per exemple. 46 ponències en un dia i mig, a 
Palafrugell, és una xifra clarament per sobre de la demanda. El resultat va ser que un bon 
número de xerrades, algunes d’elles molt interessants i amb professionals molt reconeguts, 
van tenir una afluència de públic molt baixa, especialment les de primera hora del matí i les de 
la tarda. I moltes de les que es van omplir, ho van fer amb públic de diferents instituts que 
visitaven el Saló. Quantitat no és sinònim de qualitat, i  potser seria preferible que en properes 
edicions les ponències fossin més selectives. N’hi va haver algunes de clarament 
prescindibles, com la d’un representant polític radicat a Brusel·les i que, a hores d’ara, ningú 
de les escasses persones que el van anar a escoltar –el seu seguici inclòs- podria dir 
exactament de què va parlar i amb quina finalitat. 

Potser també fora bo fer un esforç per implicar més al personal d’empreses, ja que moltes de 
les xerrades anaven destinades a professionals que no hi van  assistir. És possible que el Saló 
hagi transmès la percepció generalitzada de que el seu públic objectiu és més el de cercadors 
de feina que no pas els professionals. De ser així, s’hauria de treballar per a corregir aquesta  
imatge. 

Però ningú hauria d’oblidar que l’èxit del Saló es deu a un gran fracàs. El Baix Empordà és una 
de les comarques de Catalunya amb major nombre d’aturats. Com a gestors públics, si ens 
apuntem als encerts i a les bones xifres, apuntem també al nostre còmput particular els 
fracassos. 
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JULIOL  
  Julivia Bus Turístic 

                  
 
  4 de juliol, Cantada d’havaneres de Calella de Palafr ugell. 
    

         
 
  4 de juliol, Mercat de les Havaneres 
 

               
 
  Del 4 de juliol al 16 d’agost, Festival Jardins de C ap Roig 
                                          
     
                              
 
 
 
 
  Juliol i agost, Vies Braves   
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El Racó de pensar:  

Model turístic a Llafranc. 
 

Llafranc, Costa Brava. Un nucli turístic de primera qualitat, petit, recollit, endreçat. Públic 
familiar, gent gran, nivell adquisitiu mig alt, més alt que mig. Entorn idíl·lic, bons hotels, 
excel·lent gastronomia, converses disteses amb decibels europeus. Vacances tranquil·les, 
relaxants; cares. 

Llafranc, Costa Brava. Una casa de colònies. Barata. Nens i nenes i adolescents de tota 
condició social. Una platja; petita, recollida,endreçada. Activitats grupals. De nens, de nenes, 
d’adolescents hormonals. Pilotes, crits, riures francs o histèrics a volum saturat, comportament 
gregari, de manada, de clan.    

Dos models de turisme aparentment antagònics coexisteixen al petit nucli de Llafranc, a la 
seva platja, i el conflicte està servit. L’Albatros, la casa de colònies propietat de l’empresa 
Rosa dels Vents, es troba al centre de la tempesta. Segons els empresaris turístics de la zona, 
l’Albatros és una anomalia en el model turístic de la zona i no hauria d’existir. Estan en el  seu 
dret de defensar aquesta postura: Ells han apostat –i invertit- pel turisme de qualitat i és obvi 
que es disgustin quan els seus clients han de sopar a unes terrasses pensades per a ser 
bastant exclusives entre cridòria eixordadora i pilotes que volen de la canalla que es dedica a 
això:  a ser canalla.   

Els empresaris del sector turístic tenen tot el dret de queixar-se, efectivament, però... I 
l’administració? Quina ha de ser la seva postura? Pot decantar-se per un model turístic concret 
(i excloent) com és l’anomenat “turisme de qualitat”? 

El conflicte entre l’Albatros i els empresaris turístics va revifar fa pocs mesos. L’Albatros havia 
anat quedant obsolet fins el punt que el seu tancament semblava qüestió de temps. Però, per 
a disgust del sector turístic, fa mesos es van realitzar obres de renovació integral i, ara, 
l’Albatros llueix nou i ple d’energia –i canalla- per encarar els propers anys. 

L’administració està abordant el conflicte des de la mediació per intentar que, com a mínim, hi 
hagi una bona coexistència entre ambdós models turístics i els seus respectius usuaris. Des 
de l’administració es recorda als responsables de l’Albatros que hi ha una normativa de 
civisme que regula l’ús dels espais públics; se’ls demana que no acudeixin en grans grups a la 
platja a determinades hores, etc. Però, pels empresaris turístics, el mal ja està fet. 

Qui té raó? És lícit que una administració pública es decanti per un tipus de model turístic 
concret? Es podria dir que, en democràcia, s’ha d’acceptar el que decideix la majoria, però... 
De veritat que la ciutadania, votant cada quatre anys, ha votat sobre aquests aspectes 
concrets de la gestió pública? I, en el cas que se li hagi consultat sobre aquest o altres temes 
concrets, es té dret, encara que sigui per la força de la majoria, a promocionar models que, en 
definitiva, acaben sent excloents? Perquè sembla evident que si la disjuntiva és escollir entre 
turisme de qualitat i turisme low cost, molt probablement la majoria de la ciutadania tindria molt 
clar quin model turístic escollir. Però, més enllà d’aquest cas concret, els perills que comporta 
aquest tipus d’eleccions no son difícils d’imaginar. 

No es tracta de caure en cap demagògia ni en discursos fàcils, perquè no hi ha respostes 
fàcils. El cas de l’Albatros exemplifica la dificultat que representa la gestió pública que, en 
moltes ocasions, ha d’enfrontar-se a interessos contraposats, tots ells igual de legítims. I, 
abans de caure en la crítica fàcil, hauria de fer-nos reflexionar. 
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AGOST 
  Julivia Bus Turístic 

                                                       
 
 
  Del 4 de juliol al 16 d’agost, Festival Jardins de C ap Roig 
                                          
     
                              
 
 
 
 
 
  
  
  
 
  Juliol i agost, Vies Braves 
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El Racó de pensar:   
 
Adéu crisi?  
 

Les dades publicades en aquest mateix butlletí per les companyes del Servei d’Ocupació 
Municipal de l’IPEP (SOMI) posen sobre la taula una realitat que ens exigeix, com a gestors 
públics, fer-ne una lectura crítica. No amb les dades en sí, que son inqüestionables, sinó més 
aviat amb la lectura de la realitat que aquestes dades dibuixen. 

Molt probablement com a conseqüència de trobar-nos immersos en un any amb moltes  i 
importants cites electorals, el missatge que proclama que ja hem sortit de la crisi es difon 
arreu. Tornem a créixer un 3% de taxa interanual, se’ns diu, com abans de la crisi. Ergo, 
tornem a viure en una país feliç i ja podem tornar-nos a dedicar en cos i ànima al consum 
desenfrenat, com fèiem no fa tant. 

Certament, hi ha un component anímic que influeix en el devenir de les crisis econòmiques: si 
ens anem repetint tot el dia que tot va malament, contribuïm a crear una realitat on res surt bé 
o, més ben dit, on es percep que res surt bé; de la mateixa manera, si repetim i ens repetim 
constantment un missatge positiu, la realitat, o la seva percepció, esdevé més optimista. 

Però les xifres no entenen de percepcions. I les que ens proporcionen les companyes del 
SOMI no avalen precisament cap discurs triomfalista. 

A gener d’aquest any 2015, el número de persones aturades registrades a Palafrugell 
sumaven un total de 2.283 (dades del SOC). Aquesta xifra va arribar al seu màxim al gener del 
2013: aleshores les persones aturades arribaren a 2.507. És innegable que s’ha produït una 
millora en aquests dos anys. A Palafrugell hi ha, registrats, 224 aturats menys. És important 
emfatitzar la paraula registrats. La gent que ja no cobra cap prestació no es registra, les 
persones que fan qualsevol curs de formació ja no conten com a aturades, aquells i aquelles 
que han marxat a un altre país per guanyar-se la vida tampoc hi són: han desaparegut tant 
físicament com dels llistats estadístics. 

El gener del 2007, quan el SOMI es va posar en marxa, el número de persones aturades 
registrades a la OTG no arribaven a mil: 984 persones per ser exactes. Potser hauríem de 
tenir la prudència –o la vergonya- de no proclamar el final de la crisi fins que el número 
d’aturats, com a mínim, s’apropés a aquestes xifres. 

Però ara ja tot torna a anar bé. Els diners tornen a circular, la gent torna a sortir a sopar a fora, 
podem estrenar cotxe nou. Fi de la crisi. Els mateixos que fa quatre anys trobaven indecent 
arribar a la xifra de cinc milions d’aturats a l’estat espanyol ara, amb 5.149.000 persones 
desocupades segons la darrera Enquesta de Població Activa del segon trimestre del 2015, 
presumeixen d’haver-nos tret del forat.  

Els creadors de màrqueting electoral poden utilitzar les eines que considerin oportunes i 
comptar que, en política, la gent solem tenir memòria de peix. Però com a gestors públics que 
ens dediquem, entre altres coses, a proporcionar mitjans i recursos per a que els ciutadans 
puguin desenvolupar una vida digne i autònoma, necessitem tocar de peus a terra. Les xifres 
del SOMI son un excel·lent puntal. La realitat, sigui com sigui la seva percepció, és la que és. 
La pols no desapareix per amagar-la sota l’estora. 

Mal faríem si ens deixéssim portar per un optimisme tant interessat com induït, si caiguéssim a 
la trampa de creure’ns que ara que, aparentment, tot torna a funcionar, la xifra d’aturats al 
voltant de les 2.000 persones a Palafrugell comencéssim a considerar-la normal, estructural, 
inevitable.   

I podríem dedicar no ja un racó, sinó una sala sencera per pensar sobre models productius 
presents i futurs, o en si la macroeconomia ja no necessita del benestar de les persones per 
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mostrar llustrosos indicadors de creixement econòmic. Però com a gestors públics, mentre 
existim els gestors públics, és el conjunt de la població l’únic indicador real sobre el que hem 
de treballar: I aquest indica que encara avui, a Palafrugell, hi ha molta gent, massa gent, per a 
qui la crisi no és una cosa passada sinó una realitat palpable que es trampeja com es pot. Les 
conseqüències –diner negre, precarietat, exclusió- tard o d’hora ens empobreixen a tots.
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SETEMBRE 
  Julivia  Bus Turístic 

                                                      
 
   5 de setembre, Cantada d’Havaneres de Tamariu 
 
 

                                          
 
   Off Jazz Festival. Festival de Jazz Costa Brava 
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OCTUBRE 
  
   Off Jazz Festival. Festival de Jazz Costa Brava 
 

                                 
  
   
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 10 i 11 d’octubre,  Radikal MarBrava 
                                               

                     
 
                            
    
  Del 16 d’octubre a l’1 de novembre, ES NIU! 
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El Racó de Pensar: 

Julivia Bus Turístic. Hi pugem? 
 

Els números del Julivia BusTurístic d’aquesta temporada no han arribat a ser tan bons com els 
de l’any anterior, en el que va fer la seva presentació en societat. Això no vol dir, de cap 
manera, que els números d’enguany hagin sigut dolents; simplement, no han sigut tan bons. I 
la nostra obligació és, doncs, preguntar-nos per què i fer un exercici (auto)crític. 

Anem als números. Pel que fa a passatgers, aquest estiu 5.031 persones han pujat al Julivia. 
L’any passat el van fer servir un total de 7644 persones. S’ha produït un descens de 2613 
passatgers. Això s’ha traduït en la venda de 963 tiquets menys que l’any passat. 

Enguany s’han produït canvis importants respecte el Julivia de la temporada anterior, 
començant pel recorregut. El primer any de funcionament el trajecte del Julivia era circular: 
sortia de Palafrugell, feia la ruta Cap Roig –Calella –Llafranc -Sant Sebastià -Tamariu (o a la 
inversa) i tornava a Palafrugell. Aquest recorregut connectava contínuament Palafrugell amb 
els nuclis costaners, però elevava el temps de freqüència de pas de l’autobús: un trajecte –la 
volta sencera- que en teoria s’havia de fer en una hora, en realitat es dilatava fins a una hora 
quaranta o quaranta cinc minuts. Aquest fet va fer variar els nostres plantejaments quan es va 
planificar el Julivia d’aquest any. Per millorar la freqüència de pas del bus, es va optar per no 
fer la ruta circular en tots els trajectes, sinó una ruta que anava i venia contínuament entre els 
nuclis de costa, de Cap Roig a Tamariu. El Julivia només passava per Palafrugell quatre 
vegades: el primer i últim bus del matí i el primer i últim de la tarda. Amb això es pretenia oferir 
un millor servei com a bus turístic als destinataris naturals: els turistes. Però, és clar, com a 
contrapartida el Julivia ha perdut públic local que l’any passat el feia servir per anar i venir de 
Palafrugell a les platges. 

Una altra diferència important respecte al primer any de funcionament ha sigut el descens 
notable de punts de venda de tiquets. Cal recordar que el Julivia Bus Turístic va néixer com a 
aposta conjunta entre l’IPEP i l’Assossiació Turística de Palafrugell (ATP). Fruit d’aquest acord, 
l’any passat la majoria d’establiments turístics van fer d’expenedors de tiquets del Julivia, uns 
tiquets que els empresaris turístics prèviament havien comprat. Davant les queixes per les 
molèsties que els ocasionaven a alguns establiments el fet d’haver de vendre tiquets del 
Julivia a la seva clientela, enguany es va decidir deslliurar-los d’aquesta tasca, i els tiquets del 
Julivia només s’han venut al propi bus, a les taquilles de Sarfa i a les Oficines de Turisme 
municipals. Sembla obvi pensar que la relaxació en l’exigència de vendre tiquets del Julivia al 
seus clients per part dels establiments turístics ha fet que el número d’usuaris entre el seu 
públic objectiu, el turista, també hagi disminuït. 

El cas és que, sigui com sigui, els números d’aquest segon any de vida del Julivia no han sigut 
tan bons com els de l’any de la seva estrena. Des de l’IPEP s’argumenta que el Julivia de l’any 
passat i el d’aquest son productes diferents que, per tant, no poden comparar-se. Però llavors 
una pregunta pertinent a fer-nos és si calia canviar un producte que tan bé va funcionar el 
primer any sense donar-li temps a consolidar-se. Ara, a finals de temporada i amb els números 
a la mà, es temptador assenyalar que no, però s’ha de tenir en compte que les modificacions 
es van fer amb ànims de millorar el producte. Innovar sempre té un punt de risc. No fer-ho, 
també. Ara es tracta de planificar el Julivia de l’any vinent tenint en compte tots els elements 
tan positius com negatius que ens donen aquests dos anys d’experiència acumulada. 
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NOVEMBRE 
   
  Del 16 d’octubre a l’1 de novembre, ES NIU! 
 

   
                                     
   

   24 de novembre, 5ª Jornada emprendre @internet    

                          

  
 
  Nadal  a Palafrugell i Pista de Gel.  
    Anuncia la teva empresa a la pista de gel  
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El Racó de Pensar: 

Associacions professionals, realitat o ficció? 
 

L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell és un organisme autònom de caràcter 
administratiu creat per l’Ajuntament de Palafrugell amb personalitat jurídica pròpia. La seva 
Junta de Govern, a més dels representants de l’administració, està formada pels representants 
de les principals associacions professionals del poble: l’Acopa en representació dels 
comerciants, l’ATP en representació dels empresaris turístics, l’Associació de constructors, la 
de Bars i Restaurants, l’Associació d’Indústries del Suro, la Cambra de Comerç i l’Associació 
de Marxants del mercat diari formen part de la Junta. Totes aquestes associacions representa 
que són la contrapart privada de l’IPEP, un interlocutor necessari a l’hora de planificar actes de 
promoció, campanyes de dinamització i activitats diverses destinades a la promoció econòmica 
de la ciutat, feina principal de l’IPEP. 

La teoria és bona. Sector públic i privat treballant conjuntament per fer avançar l’economia del 
nostre poble. La realitat, però, és que aquestes contraparts són, en molts casos poc o gens 
operatives, o funcionen artificialment a base d’injeccions de diner públic. N’hi ha, també, que 
funcionen molt bé –no voldríem, des d’aquí, generalitzar-, però no es cap secret que 
l’associacionisme no passa per la seva millor època, i el món econòmic i professional no n’és 
cap excepció. 

Això genera problemes i equívocs. Problemes perquè aquesta falta d’acció conjunta dificulta 
tenir una visió global alhora de prendre decisions com a poble, passant les reivindicacions 
personals en primer terme. Equívocs perquè no són poques les ocasions en les que des de 
l’IPEP fem campanyes de promoció econòmica suposadament conjuntes quan, en realitat, és 
només la part pública qui les organitza, les treballa, posa el personal, els recursos, les hores i 
els diners. Queda bé dir que treballem conjuntament, transmetem la imatge d’un poble dinàmic 
i compromès, però en moltes ocasions resulta un miratge. No diem això per posar-nos 
medalles: aquesta és la nostra missió com a servidors públics, és la nostra feina. Però tot 
funcionaria molt millor amb contraparts reals que es corresponsabilitzin de debò, que aportin 
noves idees, plantegin altres campanyes, noves maneres de fer. Perquè, tot i que des de 
l’IPEP fem esforços per innovar, a l’administració tenim tendència a caure en la rutina, a repetir 
allò que funciona suficientment bé un any i un altre fins que convertim aquell acte, aquella 
campanya, en quelcom consolidat, “tradicional”, una categoria de confort en la qual l’acte en 
qüestió s’autoalimenta i es perpetua a sí mateix. 

Les condicions de molts sectors econòmics després d’anys de crisi no són especialment 
bones. Això afecta, i molt, a les associacions professionals. Moltes empreses ja tenen prou 
treball en tirar endavant com per voler, acabada la jornada, dedicar esforços en associar-se i 
treballar conjuntament per fer formació, actes de promoció o campanyes vàries. Però hauríem, 
entre tots, de fer un esforç. Seguir enganyant-nos a nosaltres mateixos fent veure que 
aquestes associacions existeixen i funcionen ens condemna a seguir perpetuant rutines plenes 
de maquillatge. Si el que volem és un poble viu i dinàmic, necessitem que el talent professional 
es posi també al servei de tots, que també vol dir en benefici propi. 
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DESEMBRE 
  Del 4 de desembre al 5 de gener de 2016, campanya de  dinamització  
                               comercial  El Dimoni Escuat ! 

    
 
  Subvencions  per a les empreses i establiments locals. 

                                            
 
   2, 9 i 16 de desembre sessions formatives   

                                                                       
 
  Del 18 /12/ 2015 al 10 de gener del 2016, Fira Nadal – Pista de Gel .         
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El Racó de Pensar: 

L’IPEP compleix 10 anys.  

 

L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell celebra aniversari. 10 anys. No és una xifra 
massa elevada en comparació amb altres àrees municipals, però suficient per fer balanç. 

L’any 2005 l’Ajuntament de Palafrugell disposava d'una infraestructura que, sota el paraigua 
del patronat de turisme, es feia responsable de la promoció turística, bàsicament a través de 
campanyes gastronòmiques, la Cantada d'havaneres i la gestió de les Oficines de Turisme. La 
resta es feia a través de la col·laboració entre administracions públiques de la comarca  i el 
Patronat de Turisme Costa Brava. La promoció Econòmica de la ciutat es limitava a això. 

El 2005 no existia, doncs, cap estructura de dinamització comercial, ni de promoció de 
mercats, ni el departament d'ocupació i formació (SOMI), ni un servei d'empresa i 
emprenedoria. Per això es va crear l’IPEP. 

Amb la creació de l’IPEP es tractava de posar sota la mateixa gestió i coordinació una àrea de 
l'Ajuntament que es fes responsable d'incidir en la millora del dinamisme econòmic del 
municipi en termes generals, tenint en compte que no només hi ha turisme però que, alhora, 
aquesta és l'activitat econòmica més important gira al voltant del turisme. Es pretenia que els 
diferents i principals sectors econòmics de Palafrugell tinguessin, encara que fos mínima, una 
gestió coordinada per aprofitar sinèrgies. 

L’IPEP té una clara filosofia de treball basada en el cofinançament, la coparticipació, el 
consens i la diferenciació. Una altra premissa és la de cobrir o suplir el que el sector privat no 
fa, procurant no fer-li competència. 

Fins aquí la teoria. 10 anys després no tots aquests objectius s’han acomplert com es pretenia. 
El model de gestió pública-privada imaginada costa molt d’arrencar. Demèrit nostre és no 
haver sabut transmetre amb prou força als nostres empresaris i representants dels diferents 
sectors econòmics un major grau de consciència col·lectiva; que a l’hora d’encarar reptes 
pensem, entre tots, més en comú que en interessos sectorials, per altra banda també lícits i 
necessaris. 

No tot és turisme però aquesta és l'activitat econòmica més important, dèiem. En aquests 10 
anys d’IPEP no hem sabut transmetre suficientment bé aquesta idea. Projectes urbanístics, 
concessions, plans d'usos, projectes ambientals, etc. tenen un impacte sobre el turisme que 
pot ser inclús més important que les actuacions de l’IPEP. Hem de treballar més encara 
perquè tota l’administració faci seva aquesta idea força. Som municipi turístic. I és 
responsabilitat nostra procurar que aquest pensament vagi sempre per davant en la 
planificació i execució de qualsevol actuació municipal. 

També en aquests 10 anys han quedat aparcats projectes que, des de l’IPEP, hem considerat 
estratègics i que convé recordar(nos) de tant en tant: Un projecte integral de reforma del 
mercat setmanal; un projecte per ajudar a la millora i incentiu de la política de dinamització 
industrial i de sòl industrial; o una oferta pròpia, anual, programada, de formació per a millorar 
les capacitacions personals i professionals enfocada específicament a les necessitats locals 
són tres dels grans projectes que arrosseguem com petites espines clavades. 

Amb tot, cal destacar que, per l’IPEP, el més important des de la seva creació és comprendre 
que no només es treballa per l'activitat econòmica, sinó per a les persones. En formació, en 
ocupació, en empresa. I això no sempre ha sigut fàcil tenint en compte que l’IPEP neix a finals 
del 2005, comença a agafar volada cap el 2007 i que, al 2008, comença la crisis econòmica 
més severa i llarga de la nostra història recent. 
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Els propers 10 anys, o els que vinguin, seguirem treballant i esforçant-nos per millorar la nostra 
tasca. Aquest Racó de Pensar és una modesta aposta en aquesta direcció. I esperem que, 
entre tots, poc a poc anirem fent un poble millor. 

Des de l'IPEP us desitgem bones festes i un feliç 2016 a tothom. 
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1. PRESSUPOST 
 
 
Pressupost elaborat  en grans partides: 

 

 

1.1 AJUTS, INCENTIUS, SUBVENCIONS I PATROCINIS  REB UTS 
 
Tot seguit us detallem les sol·licituds de subvencions i patrocinis que hem gestionat, tot i que 
no totes han estat resoltes favorablement (*). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPESES   INGRESSOS* 
Descripció  C. inicials   Descripció P. inicials 
 
 
DESPESES FUNCIONAMENT I 
SUBMINISTRES 
 
 

65.700,00 
 

  

APORTACIÓ 
AJUNTAMENT 
 

215.000,00 
 

TURISME I ESDEVENIMENTS 
 

186.915,00 
 

 

 
INGRESSOS 
PREVISTOS 
 

152.115,00 
 

 
COMERÇ 
 

61.100,00 
      

 
COMUNICACIÓ, PROMOCIÓ I 
EDICIÓ DE MATERIAL 
 

49.400,00 
 

   
 
EMPRESA I  OCUPACIÓ 
 

4.000,00 
      

  367.115,00€     367.115,00€ 
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ENTITAT QUE 
SUBVENCIONA 

PROJECTE IMPORT 
CONCEDIT 

ENTITAT 
RECEPTORA 

 
Vins i licors Grau, S.A. –  
 

Garoinada 2015 
 

1.210,00€ 
 IPEP 

 
Vins i licors Grau, S.A 
 

Niu 2015 500,00€ IPEP 

 
S.A. DAMM  
 

Flors&Violes 3.630,00€ IPEP 

 
Departament Cultura i 
Comunicació de la Generalitat 
 

49ª Cantada de Calella 16.771,00€ IPEP 

 
Aportació La Caixa 
 

49ª Cantada de Calella 36.000,00€ IPEP 

 
Bardinet, S.A. 
 

49ª Cantada de Calella 1.210,00€ IPEP 

 
Diputació de Girona – Catàleg 
Escènics 
 

St. Jordi – Flors&Violes 3.000,00€ IPEP 

 
Departament de Cultura i 
Comunicació de la Generalitat 
 

St. Jordi –  
Flors&Violes 4.170,00€ IPEP 

Diputació de Girona 
Xarxa de mercats sedentaris 
provincia de Girona 

Rasca  L’Unça 2.500,00€ 
 

IPEP 
 

SOC Prorroga AODL 2015/2016 27.045,54€ IPEP 

SOC Nova AODL 2015/2016 27.045,54€ IPEP 

 
Diputació de Girona 
 

XSLPE 3.200,00€ IPEP 

 
Departament d’empresa i 
Ocupació de la Generalitat. 
 

Catalunya Empren  29.188,64€ IPEP 

Generalitat de Catalunya 
Conveni Manteniment 
Centre d’AcollidaTurística,  
de 02/11/2010 

35.292,74€ IPEP 
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1.2 INGRESSOS PROCEDENTS IMPOST ESTADA EN ESTABLIME NTS TURÍSTICS 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.3  COL·LABORACIONS SECTOR PRIVAT LOCAL  PLA D’ACT UACIONS ’15   

 
PROJECTE QUANTITAT 
 
GAROINADA (restaurants participants) 
 

  
4.135,00€ 

 
NIU (restaurants participants) 
 

  
900,00€ 

 
MERCATS   

De les havaneres de Calella 
Del vespre 
Festa major 
De les havaneres de Tamariu 
 

 
  

3.731,11€  
625,00€ 
352,00€ 

       175,00€ 

 
PISTA DE GEL 

Estands i atraccions pista de gel 
Publicitat lones pista de gel 
 

  
         

3.750,73€   
    2.492,60€  

 
EDICIÓ DE MATERIAL 

Material publicitari promoció turística 
 

 
  

 5.324,00€ 
 

TOTAL 21.485,44€ 

 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre 

2.476,56€ 15.499€  37.597,73€ Encara desconegut. 
Ref. 2014: 6.140,72€ 
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1.4  CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A EMPRESES LOCALS 

 
El passat 24 de març de 2015 es van aprovar per Junta de Govern Local les bases per la 
concessió de subvencions als establiments i empreses locals, que cada any concedeix l’IPEP. 
 
Aquestes ajudes estan destinades a:  
 
Capítol I.- Millora de la imatge exterior i accessos als establiments turístics 
Capítol II.- Millora de les terrasses a la Plaça Nova de Palafrugell 
Capítol III.- Millora dels establiments comercials/activitats econòmiques 
Capítol IV.- Foment de l’Emprenedoria 
Capítol V.- Millora d’estalvi energètic 
Capítol VI.- Foment de la innovació i la competitivitat 
 
Les persones físiques i/o jurídiques  que han complert amb els requisits de les bases : 

 
Ref. Empresa/Establiment IMPORT  CAPÍTOLS 

13647 ALBA SOLER FARGAS    857,61 € Cap. III 
13684 ALBERT TANÉ PADRÓS 1.725,05 € Cap. IV 
7682 BRICO ESPADA, S.L 1.725,05 € Cap. III 
13576 CARLES PRESAS FERRER 1.725,05 € Cap. III i VI 
10844 CENTRE MEDIC PALAFRUGELL, S.L 1.725,05 € Cap. VI 
13671 CLAUDIA TORRELLAS AGUDO     637,32 € Cap. IV 
10846 CODOL 2013, S.L.P 1.160,44 € Cap. VI 
5811 JOSEP GENIS SALA PÉREZ 1.725,05 € Cap. III, IV i V 
12430 DURAN HLAPUN SCP    613,96 € Cap. III 
13342 BERTA VENCELLS DUNJÓ 1.725,05 € Cap. IV 
11080 ESCOLA DE MUSICA PALAFRUGELL, S.L 1.725,05 € Cap. III 
12812 HOTEL TAMARIU, S.L 1.725,05 € Cap. I i III 
13658 JUAN MANUEL LÓPEZ MARTÍN 1.725,05 € Cap. IV 
12204 L'ESQUITX, S.C 1.725,05 € Cap. VI 
10850 MANDUCA 2012, S.C    862,98 € Cap. VI 
13663 LICTOR 2000, S.L 1.089,72 € Cap. IV 
13675 PROJECTES FIEGO, S.L 1.319,76 € Cap. II i VI 
12792 RAFAL GOLUZKA 1.092,78 € Cap. IV 
6996 MARIA JOSEFA ORTIZ    737,64 € Cap. III 
13105 SANT ROC, S.A 1.725,05 € Cap. I, V i VI 
9063 JOSE CALVO PEREZ 1.725,05 € Cap. III i VI 
13653 XAVIER GÓMEZ MEIER 1.725,05 € Cap. III i VI 

 TOTAL 30.797,86 €  
 
 
En aquest cas, el total de despesa seria de 30.797,86 € (esgotant la partida) 

 



 

Memòria IPEP 2015 
    29 
 

 
      

1.5 CONVENIS I CONTRACTES AMB PARTICIPACIÓ DE L’IPE P 
 
Com cada any, l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell ha signat diferents convenis o 
contractes amb les entitats que col·labora: 
 

1. SECTOR TURÍSTIC 
 
Conveni amb el Consell Comarcal del Baix Empordà per a la dinamització turística a través de 
la gestió, manteniment i difusió de les xarxes de turisme actiu a la comarca. 
Conveni per a la coordinació, distribució, edició... del turisme actiu al municipi.  
 
Conveni amb el Club Vela Calella 
Conveni per col·laborar amb la Regata Euro Màster Laser Cup. Celebrat a Calella del 19 al 22 
d’abril. 
 
Conveni amb el Club de Natació Radikal Swim 
Conveni per col·laborar en l’organització de l’esdeveniment  “Radikal Marbrava Llafranc 2015” 
que ha tingut lloc el 10 i el 11 d’octubre a Llafranc. 
 
Conveni  entre l’ Associació turística de Palafrugell (ATP) i l’IPEP 
Conveni entre l’ ATP i l’IPEP per establir relació en matèria de promoció del municipi. 
 
Conveni de formació pràctica entre l’IPEP i l’IES Baix Empordà 
Conveni per a la formació pràctica en centres de treball entre l’IPEP i l’Institut Baix Empordà. 
 
Conveni de pràctiques entre l’IPEP i l’ Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Girona 
Conveni per acollir a l’IPEP un/a alumne/a en pràctiques del curs nivell 2 de guia, informació i 
assistència turístiques (HTFO). 
 
Conveni de pràctiques entre l’IPEP i l’Insitut Ridaura de Castell – Platja d’Aro. 
Conveni per acollir a l’IPEPE un/a alumne/a en pràctiques  de 1r de Batxillerat – BATXIBAC – 
de l’IES Ridaura. 
 
Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en 
entre l’entitat col·laboradora IPEP i La universitat de Girona 
Conveni de col·laboració en l’elaboració del programa de suport i acompanyament a la 
planificació estratègica  turística de Palafrugell. 
 
Conveni de col·laboració entre l’IPEP, l’ATP i SARFA S.L. - JULIVIA BUS -  per a la millora i 
l’ampliació de les connexions del servei de transport regular amb els nuclis de Calella, Llafranc 
i Tamariu (itineraris 6 i 7) 
Conveni per millorar el servei de la línia regular entre Palafrugell, Calella, Llafranc i Tamariu, 
modificant el seu recorregut actual per tal de connectar tots els nuclis costaners entre sí, 
dotant-los d’una major freqüència de pas durant els mesos d’estiu.  
 

2. FOMENT DE L’OCUPACIÓ 
 
Conveni de col·laboració entre el consell comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament de 
Palafrugell en el marc del programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya “Joves per l’ocupació” 
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Conveni per millorar l’ocupabilitat, facilitar la inserció laboral i fomentar el retorn al sistema 
educatiu dels joves participants. 
 

3. SECTOR COMERÇ 
 
Conveni  entre l’ Agrupacio de comerciants de Palafrugell (ACOPA) i l’ Institut de Promoció 
Econòmica (IPEP).  
Conveni per establir una relació de col·laboració entre ACOPA i l’IPEP  pel finançament en 
materia de promoció del municipi i en la dinatmització del seu teixit comercial. 
 
Xarxa de mercats sedentaris de la província de Girona  
Conveni per optimitzar els recursos existents en matèria de mercats sedentaris, donant suport 
econòmic, tècnic i metodològic als ajuntaments i associacions. 
 

4. DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
Xarxa local de promoció econòmica (XSLPE) 
Xarxa de municipis que disposen d’àrea de Promoció Econòmica local.  Xarxa serveis locals de 
promoció econòmica. Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, el SOC i les 
entitats locals de la xarxa de serveis locals de promoció econòmica 2012-2015 per a la 
implantació del sistema d’orientació i intermediació laboral del Servei d’Ocupació de Catalunya. 
L’objectiu és el de posar al servei dels ens locals de la demarcació que conformen la XSLPE, el 
Sistema d’Orientació i intermediació laboral a través de dos eines: el sistema d’informació 
integral de suport a l’orientació laboral anomenat Galileu i el portal Feina Activa, ambdues 
aplicacions del Servei d’Ocupació de Catalunya. Objectiu: disposar d’un portal oficial i de 
referència pel treball i l’ocupació a Catalunya. 
 
Aquest conveni suposa l’adaptació gradual d’una nova eina i una nova metodologia de treball en 
la gestió de les borses de treball a través del portal FEINA ACTIVA i permet donar un servei 
més complert a l’empresa i a l’aturat.  
 
Aquest conveni permet al SOMI sol·licitar una subvenció anual per a activitats de promoció 
econòmica en general. Durant aquest 2014, l’import atorgat per la Diputació ha estat de 3.700€ 
que han servit per justificar part del programa de planificació estratègica turística de Palafrugell. 
 
 

 
 
 

 
Conveni de col·laboració entre  l’Ajuntament de Palafrugell a través de l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guixols en relació al projecte 
PROGRAMA INTEGRAL DE FOMENT A L’EMPRENEDORIA DINS DEL PROGRAMA DE 
CATALUNYA EMPRÈN. 
Conveni que té per objecte el projecte Programa Integral de foment a l’emprenedoria dins del 
programa de Catalunya Emprèn que desenvoluparan conjuntament les dues entitats en el cas 
que s’atorgui l’ajut sol·licitat a la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball 
Autònom. El projecte permetrà compartir, millorar i ampliar un conjunt de recursos, eines i 
metodologies de formació i acompanyament a projectes empresarials. 
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5. ESDEVENIMENTS 

 
Conveni entre l’empresa “Ediciones musicales Clipper’s SL” i l’Ajuntament de Palafrugell 
Conveni per col·laborar i donar suport a l’organització del Festival jardins de Cap Roig de 
Calella de Palafrugell 2015. 
 
Contracte amb TV3  
Contracte de sessió de drets de gravació, reproducció i comunicació pública de les actuacions 
de les formacions musicals que han participat a la 49ª Cantada d’Havaneres de Calella de 
Palafrugell. 
 
Conveni  de col·laboració entre Fundació “la Caixa” i l’IPEP 
Conveni per afavorir el desenvolupament de la 49a. Cantada d’Havaneres de Calella de 
Palafrugell que aquesta entitat du a terme en el desenvolupament del seu objecte fundacional. 
 
Conveni de col·laboració entre Link Produccions i l’IPEP pel concert del dia 3 de juliol de 2015.  
Conveni per col·laborar en la celebració d’un altre esdveniment cultural, anterior a la Cantada 
d’Havaneres que es realitzarà el dia 3 de juliol de 2015. 
 
Conveni entre el Grup El Punt i l’Ajuntament de Palafrugell (IPEP) 
Conveni per a  l’utilització dels suports periodístics que comercialitza Grup El Punt com a 
plataforma publicitària de les activitats que organitza i de les campanyes promocionals de la 
població. 
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2. RECURSOS HUMANS 

2.1 ÒRGANS DE GOVERN 
 
 La Junta de Govern de l’IPEP (des de maig de 2011) està formada pels següents membres: 

• El/la president/a, que serà l’Alcalde de l’Ajuntament de Palafrugell o regidor/a en qui 
delegui: 
 Sr. Juli Fernández i Iruela 

• El/la Vicepresident/a I: que serà el Regidor/a delegat de l’àrea de Promoció Econòmica i  
 Desenvolupament Local de l’Ajuntament o regidor en qui es delegui:        
 Sr. Albert Gómez i Casas          

• Vocals: 
 Sr. Joaquim Vencells i Serra   

Sra. Maria Teresa Frigola Borràs 
Sra. Roser Massaguer Malleu 
Sr. Guillem Genover Ribas 
Sr. Víctor Girbal Bossacoma  

• Representant d’Acopa: 
 Sr. César Toledo Valdivia (titular) 
 Sr. Francesc Poch Urpí (suplent)  

• Representant de la Cambra de Comerç 
 Sr. Ernest Roglans Corredor  

• Representants de l’associació turística de Palafrugell 
 
- Representació hotels:   Sr. Lluís Pellicer i Trilla (titular) 
      Sr. Sr. Xavier Nicolazzi Angelats (suplent) 
 
- Representació càmpings:   Sra. Glòria Tamayo Ramon (titular) 

Sr. Enric Cruz i Plaja (suplent) 
       
- Representació apartaments turístics: Sr. Xevi Gómez Meier (titular) 
      Sra. Nuri Farràs (suplent)  

• Associació de constructors i promotors: 
 Sr. Marià Judez i Pi  

• Membre de Costa Brava Centre representant de bars i restaurants: 
 Sr. Josep Ramón Sepúlveda Fernández 

• Representant de l’Associació d’indústries del suro amb establiment obert a Palafrugell 
 Sra. Margarida Matas Jordi  

• Representant del mercat municipal diari 
 Sr. Joan Miquel Saló (titular) 

 Sr. Fèliz Ramos Barradas (suplent) 

• Vacants 
 Dos representants de sindicats amb vinculació al municipi de Palafrugell 
 Un representant del sindicat majoritari de pagesos amb explotacions agrícoles al municipi 
de  Palafrugell 
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• Secretari 
 Sra. Eva Torres Nieto 

• Interventor 
 Sr. Gustavo Tapias    

• Gerent de l’ Institut de Promoció Econòmica 
 Sr. Narcís Ferrer Ferrer 

 

2.2 PERSONAL 

 
Funcions i responsabilitats del personal de l ’Institut de Promoció Econòmica: 
 
GERÈNCIA 
Narcís Ferrer  
Gerent de l’Institut de Promoció Econòmica                        
nferrer@palafrugell.cat  
 
Anna Teixidor                
Adjunta a gerència 
Responsable organització de l’IPEP 
Suport a la borsa de treball. 
annateixidor@palafrugell.cat, ipep@palafrugell.cat 
 
SECCIÓ TURISME 
Sílvia Beleña         
Responsable de promoció turística i de la gestió de les oficines de turisme, 
Responsable de la Cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell. 
Responsable de les campanyes gastronòmiques. 
silviabel@palafrugell.cat 
 
Marta Moreno (A partir de l’1 de novembre)                       
Agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL).   
Responsable de la gestió  dels ingressos de ll’impost sobre les estades en establiments 
turístics ( IEET). 
Responsable de relacions internacionals per la promoció turística del municipi. 
mmoreno@palafrugell.net 
 
OFICINA DE TURISME PINEDA GÈLIA 
Sofia Font                                                                                                     
Responsable de l’OT 
Responsable del Flors&Violes 
Responsable webs de promoció turística (www.visitpalafrugell.cat, www.garoinada.cat ) i 
community manager. 
Atenció al públic 
sfont@palafrugell.cat 
 
Clàudia Cama. 
Responsable de publicacions, edicions i publicitat 
Atenció al públic      
claudiacama@palafrugell.cat 
 
 



 

Memòria IPEP 2015 
    34 
 

Ferni Badi                        
Secretària de l’Associació Turística de Palafrugell 
Responsable del Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinació. 
Atenció al públic 
fernibadi@palafrugell.cat  /  turisme@palafrugell.net  
 
Oficines de turisme: 
Personal eventual per cobrir el servei a les oficines de turisme (Calella, Llafranc, Tamariu, i 
TMP Palafrugell). 
 
SECCIÓ COMERÇ I MERCAT 
Eva Torres                                          
Responsable de comerç, mercats i actes promocionals relacionats amb la dinamització del 
comerç a Palafrugell 
Responsable de Recursos Humans de l’IPEP.  
evatorres@palafrugell.cat 
 
Sílvia Roca                 
Zeladora del mercat municipal  
Responsable de l’oficina d’atenció al consumidor. 
silviar@palafrugell.cat 
 
Olga Codina                                                    
Gestió administrativa dels mercats 
Responsable gestió administrativa de l’IPEP (a partir de l’1 d’agost de 2015).                      
olga@palafrugell.cat 
 
SECCIÓ OCUPACIÓ I FORMACIÓ       
Carme Ramírez  
Tècnica responsable del servei d’ocupació i formació (SOMI).     
cramirez@palafrugell.cat 
 
Margarita Alcántara 
Gestió i control administratiu del servei d’ocupació i formació (SOMI). 
malcantara@palafrugell.cat 
 
Ivonne Navales. 
Agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL).                          
inavales@palafrugell.cat 
 
SECCIÓ EMPRESA 
Sílvia Monar ( Fins el 31 de juliol del 2015) 
Responsable de la secció d’empresa 
Responsable de la gestió administrativa i organització de l’IPEP 
Responsable de la pàgina web de l’IPEP. 
smonar@palafrugell.cat 

Sònia Planas ( A partir de l’1 d’octubre de 2015) 
Assessora en emprenedoria del Projecte Catalunya Empren 
splanas@palafrugell.cat 
 
Pere Maruny 
Prospector d’empreses contractat pel dispositiu Treball als barris.  
pmaruny@palafrugell.cat 
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2.3 CURSOS I JORNADES REALITZADES PEL PERSONAL DE L ’IPEP 

Els cursos de formació i reciclatge realitzats pel personal de l’ IPEP aquest any 2014, han estat 
els següents:  
 

• Postgrau de Desenvolupament Local, de l’emprenedori a i de l’ocupació als ens 
locals 

Dates: D’octubre de 2014 a juny de 2015 
Horari: Divendres de 9h a 14h 
Lloc: Casa de Cultura de la Diputació de Girona 
Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona, ACM i Diputació de Girona 
Assistents: 

- Margarita Alcantara 
 

• Qui és qui i qui fa què a Serveis 
Dia: 14/01/15 
Horari: De 9h a 10h. 
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament 
Organitza: Ajuntament de Palafrugell 
Assistents: 

- Narcís Ferrer 
- Anna Teixidor 
- Eva Torres 

 
• Gestió positiva de conflictes i competència multicu ltural 

Dies: 02/06/15, 09/06/15 i 16/06/15 
Horari: De 9h a 13.30h 
Lloc: Sala d’actes del TMP 
Organitza: Ajuntament de Palafrugell 
Assistents: 

- Ferni Badi 
- Anna Teixidor 

 
• Workshop Vies Verdes – EuroVelo 8 – Pirinexus 

Dia: 09/09/15 
Horari: De 10h a 13h 
Lloc: Auditori del Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí. 
Organitza: Consorci de les Vies Verdes de Girona 
Assistents: 

- Marta Moreno 
 

• Jornada Tècnica de la Xarxa Empren 
Dia: 17/09/15 
Horari: De 10h a 14h 
Lloc: Casa del Mar de Barcelona 
Organitza: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
Assistents: 

- Anna Teixidor 
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• Seminari “El futur del mercat laboral” 

Dia: 22/09/15 
Horari: De 9h a 14h 
Lloc: Auditori Josep Irla. Edifici Seu de la Generalitat de Catalunya a Girona (Plaça Pompeu 
Fabra, 1) 
Organitza: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
Assistents: 

- Ivonne Navales 
 

• Seminari “La selecció de personal” 
Dia: 23/10/15 
Horari: De 9h a 14h 
Lloc: Auditori Josep Irla. Edifici Seu de la Generalitat de Catalunya a Girona (Plaça Pompeu 
Fabra, 1) 
Organitza: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
Assistents: 

- Ivonne Navales 
 

• Programa de suport a l’activitat empresarial (progr ama de finançament per a les 
empreses) 

 Dates: 28/10/15 
Horari: d’11.30 a 12.00h 
Lloc: Sala de conferències de Fira de Girona 
Organitza: Diputació de Girona. Àrea de Promoció Econòmica 
Assistents: 

- Sònia Planas 
 

• Empendre en primera persona Lluís Guixeras,( Lakvo) ,Eva Plazas,( Kiddy's 
Box),Narcís Xifra, (Business Angels Girona) 

Dates: 28/10/15 
Horari: de 13.00 a 14.00h 
Lloc: Sala de conferències de Fira de Girona 

Organitza: Catedra FPdGI de Joves Emprenedors. i Càtedra Cambra d'Empresa 
Familiar 

Assistents: 
- Sònia Planas 

 
• IV Jornada tècnica Xarxa Emprèn  

Dates: 29/10/15 
Horari: de 10 a 14h 
Lloc: Escola del Treball Barcelona 
Organitza: Departament d’Empresa i Ocupació. Servei Emprenedoria 
Assistents: 

- Sònia Planas 
 

• Curs Inskape  
Dates: 17/11/2015, 23/11/2015, 30/11/15 
Horari: de 10 a 14h 
Lloc: Centre de Biblioteques de Girona 
Organitza: Departament d’Empresa i Ocupació. Servei Emprenedoria 
Assistents: 
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- Ivonne Navales 
-     Marta Moreno-      

 
• Reempresa 

Dates: 26/11/2015, 01/12/15 i 03/12/15 
Horari: de 10 a 14h 
Lloc: Girona Emprèn 
Organitza: Diputació de Girona 
Assistents: 

- Sònia Planas 
 
• Novetats que afecten a les Societats Civils i als í ndex Mòduls de cares al 2016  

Data: 03/12/15 
Horari: de 18 a 19.30h 
Lloc: Edifici CINC Girona 
Organitza: Centre de Negocis CINC 
Assistents: 
   -   Sònia Planas 

 

2.4 PERSONAL DE REFORÇ  
Per tal de dur a terme totes les activitats promocionals previstes, l’IPEP ha complementat el 
seu equip en els períodes següents: 
 
Pista de gel: 
 
-  2  persones del 17 de desembre al 10 de gener de 2016 amb un contracte de 37,5 hores 
setmanals cadascuna. 
 
-  3 persones del 18 de desembre al 10 de gener de 2016 amb un contracte de 37,5 hores 
setmanals cadascuna. 

 
També s’ha comptat amb l’ajuda de Protecció Civil de Palafrugell, que ha donat suport en 
diferents actes multitudinaris organitzats o en els quals ha col·laborat l’IPEP, sota la supervisió 
de la policia local. 
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3. TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
L’oficina de turisme, situada l’avinguda de la Generalitat, 33, ja està totalment consolidada i els 
usuaris la utilitzen amb normalitat. Tants els ciutadans que venen a buscar l’agenda com els 
turistes que la troben just entrant al municipi.  
 
Enguany destaca la desestacionalització de la demanda. Els visitants han augmentat els 
mesos de febrer a maig, octubre i novembre, i en canvi ha baixat lleugerament durant el pic 
d’estiu.  
 
La meteorologia d’aquest any 2015, ha estat en general molt bona, amb temperatures entre 
25-39 graus, amb pocs dies de pluja i destacant un novembre poc habitual de temperatures 
altes i bon clima, permetent que la temporada s’allargués.  
 

2015 

 

MITJANA  
TEMP.  

MAX / MIN 
TEMPS  VENT 

PREDOMINANT 
PLUJA 
L/M2 

GENER 19,0ºC / 0.9ºC SOL / FRED 

  
Tramuntana 23,6 

FEBRER 15,6ºC / -0.5ºC 
SOL / NÚVOL / 

FRED  Tramuntana 17,4 

MARÇ  21,7ºC / 4,4ºC SOL / NÚVOL  Tramuntana 90 

ABRIL  20,9ºC / 4,8ºC 
SOL / NUVOL / 

PLUJA  Migjorn 17,2 

MAIG 26,1ºC / 10,2ºC SOL / VENT  Mestral 9,8 

JUNY 32,1ºC / 14,1ºC SOL  

 

Migjorn 2,2 

JULIOL 32,7C / 17,1ºC SOL / VENT  Migjorn 10,2 

AGOST  29,8ºC / 15,1ºC 
SOL / NÚVOL / 

VENT  Migjorn 48,6 

SETEMBRE 27,3ºC / 12,7ºC NÚVOL   Mestral 50,6 

OCTUBRE  27,1ºC / 7,4ºC SOL / NÚVOL   Tramuntana 21,4 

NOVEMBRE 22,7ºC / 2,3ºC 
SOL / FRED al 

final 

 

Tramuntana 32,2 

DESEMBRE 18,7ºC / 3,8ºC SOL  

 

Tramuntana 0,2 
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Les consultes rebudes, continuen sent extenses, específiques i molt personalitzades, ajudant a 
l’usuari amb totes les necessitats turístiques que tenen, des d’entrades de centres culturals, a 
lloguers diversos, etc... la durada de l’atenció a cada visitant és de mitjana més llarga que 
temps enrere.  
 
El servei d’auto consulta continua sent molt utilitzat i ben valorat pels usuaris. Utilitzar 
l’ordinador públic sempre comporta un assessorament i ajuda per part de l’informadora 
turística.  
 
Continuem valorant molt positivament, els suports informatius que disposem: plafó imantat dels 
allotjaments, web turística i també les xarxes socials, que cada vegada més són l’entrada de 
consultes turístiques. 
 
Es detecta un augment dels usuaris que coneixen i fan us del web de turisme i de les xarxes 
socials.  
 
Es va senyalitzar l’exterior amb un tòtem d’informació, seguint el model establert per l’Agència 
Catalana de Turisme, complint així amb els requisits establerts per la categorització de l’oficina 
i cobrint una de les necessitats de millora de la senyalització de l’oficina.   
 
Pel que fa a l’edició de material, aquest any és va publicar el mapa de cales i camins, tant de 
costa com d’interior, incloent la via verda. Un mapa a color, d’una sola fulla, molt pràctic i molt 
visible. Aquest mapa ha estat molt ben valorat, tant pels empresaris com per l’usuari. 
D’aquesta manera es compleix un objectiu de millora i és cobreix una mancança.  
  
Pel que fa al bus turístic Julivia Bus, des de l’oficina de turisme de Palafrugell, s’ha notat un 
descens de la venda de tickets degut a la reduccio de la freqüencia del Julivia en el trajecte 
que va de Palafrugell poble a les platges. 
 
La valoració anual és molt positiva, i ha estat una temporada en general bona, tant per la bona 
meteorologia com pel volum de visitants.  
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3.1 OFICINES DE TURISME 

3.1.1 Horaris i dies d’obertura de les oficines de turisme del municipi de Palafrugell 
 
PALAFRUGELL - Avinguda de la Generalitat, 33 (oberta tot l’any) : 
 

•••• Del 22 de març al 28 de juny: De dilluns a divendres de 10 a 13h i de 16 a 19h. 
Dissabtes de 10 a 13h i de 16 a 19h. Diumenges de 10 a 13h. Festius tancat, excepte 
per Setmana Santa.  

•••• De. 29 de juny al 30 d’agost: De dilluns a dissabte de 10 a 20h. Diumenges de 10 a 
13h i festius de 10 a 13h i de 17 a 20h.  

•••• Del 31 d’agost al 12 d’octubre:  De dilluns a divendres de 10 a 13 i de 16h a 19h. 
Dissabtes de 10 a 13h i de 16 a 19. Diumenges de 10 a 13h. 

•••• Del 13 d’octubre al 21 de març:  De dilluns a divendres de 10 a 17h. Dissabtes de 10 
a 13h i de 16 a 19h. Diumenges de 10 a 13h. 

 

PALAFRUGELL-  Teatre Municipal de Palafrugell (al centre del mun icipi):  

•••• De l’1 de juny al 27 de setembre: De dilluns a dissabte de 10 a 13h i de 17 a 20h. 
Diumenges de 10 a 13h. 

•••• Caps de setmana d’octubre dies 3 i 4 // 10, 11 i 1 2: De 10 a 13h i de 16 a 19h. 
Diumenges de 10 a 13h. 

 
CALELLA i LLAFRANC:  
 

•••• Del 28 de març a l’1d’abril  (Setmana Santa): Cada dia de 10 a 13h i de 16 a 19h. 
Diumenge i dilluns de 10h a 13h.  

•••• Mesos d’abril i maig (Caps de setmana): Dissabtes de 10 a 13h i de 16 a 19h. 
Diumenge de 10h a 13h. 

•••• De l’1 de juny al 27 de setembre: De dilluns a dissabte de 10 a 13h i de 17 a 20h. 
Diumenge de 10h a 13h. 

•••• De l’3 al 4 i del 10 al 12 d’octubre: De dilluns a dissabte de 10h a 13h i de 16h a 19h. 
Diumenge de 10h a 13h 

•••• Del 13 d’octubre fins vigília de Setmana Santa 201 5: Tancat 
 
TAMARIU:  
 

••••  De l’1 de juny al 27 de setembre:  De dilluns a dissabte de 10h a 13h i de 17h a 20h. 
Diumenge de 10h a 13h. 

 
OBSERVACIONS:  
 
Els mesos amb inici d’afluència de gent (maig, juny, setembre i octubre) rebem algunes 
queixes referents al tancament de l’oficina al migdia.   
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3.1.2  Gestor d’enquestes oficines de turisme 
El  2015 s’ha continuat utilitzant el gestor d’enquestes de la Generalitat, a totes les oficines de 
turisme del municipi, tal i com marca la norma.  Amb el gestor d’enquestes es recull la 
informació sol·licitada de cada visitant atès.  
 
L’enquesta està dividida en diferents apartats, dels quals trobem:  
 
• Les dades bàsiques de la persona usuària 
• Tipologia de consulta 
• Acompliment de la carta de serveis (com se l’ha atès) 
 

3.1.3  Dades dels nostres visitants 
A. VISITES  
 
Oficines de turisme de Palafrugell, TMP, Calella, Llafranc i Tamariu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITES 2015 2014 2013 

Gener 125 173 231 

Febrer 238 202 203 

Març 622 288 949 

Abril 1.634 1.605 971 

Maig 1.740 1.685 1.382 

Juny 4.490 4.694 4.904 

Juliol 8.619 8.166 9.299 

Agost 10.398 10.832 12.078 

Setembre 4.930 5.138 4.889 

Octubre 941 895 957 

Novembre 211 208 243 

Desembre 192 160 157 

TOTAL 34.140 34.046 36.263 
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• Gràfic 
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B. VISITANTS  
 
Oficines de turisme de Palafrugell, TMP, Calella, Llafranc i Tamariu 
 

 

VISITANTS 2015 2014 2013 

Gener 172 246 261 

Febrer 347 300 239 

Març 1.083 429 1.583 

Abril 3.314 3.137 1.634 

Maig 3.218 3.070 2.632 

Juny 7.536 7.954 7.825 

Juliol 15.827 14.985 16.169 

Agost 20.282 20.286 21.521 

Setembre 8.543 8.601 7.956 

Octubre 1.686 1.389 1.550 

Novembre 321 310 350 

Desembre 304 258 222 

 
TOTAL 

 

 
62.633 60.965 61.942 
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• Gràfic 
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C. NACIONALITATS 
 
Continuen essent els espanyols els principals usuaris (Catalunya, País Basc, Madrid i 
Valencia), seguits dels francesos, anglesos, alemanys i holandesos. Aquesta tendència no ha 
variat respecte als anys anteriors.  



 

Memòria IPEP 2015 
    44 
 

 
• País de procedència  

                        
 

 

  Valors  

Espanya 18.128 

França 8.463 

Regne Unit 3.135 

Alemanya 1.029 

Països Baixos 1.005 

Itàlia 389 

Bèlgica 289 

Estats Units d'Amèrica 229 

Suïssa 116 

Canadà 98 

Suècia 76 

Noruega 66 

Dinamarca 50 

Finlàndia 27 

Japó 11 

Xina 9 

Índia 8 

Resta d'Europa 444 

Resta d'Amèrica 372 

Resta d'Àsia i Oceania 183 

TOTAL 34.144 
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• Procedència visitants espanyols 

 
Entre els visitants espanyols, encapçala la llista Catalunya, País Basc, Madrid i Valencia 
 
 

 Valors  

Catalunya 15.137 

País Basc 712 

Madrid (Comunitat de) 682 

No indicada 376 

Comunitat Valenciana 251 

Aragó 201 

Castella-Lleó 138 

Navarra (Comunitat F) 131 

Andalusia 118 

Galícia 70 

Castella-La Manxa 64 

Asturies (Principat d') 55 

Rioja (La) 52 

Cantàbria 40 

Canàries (Illes) 29 

Balears (illes)  28 

Múrcia  28 

Extremadura 16 

TOTAL 18.128 
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D. SERVEIS I RECURSOS 
 
Informació que es diferencia dels punts d’interès de cada territori, i que es comú per a totes les 
oficines de turisme.  
 
Aquest any les sol·licituds més demandades han estat els comerços, seguit dels transports 
(horaris de transport públic), esdeveniments i activitats d’oci.  
 
En el cas de les demandes d’allotjament, aquest any s’ha detectat que ha augmentat les 
consultes per saber on era situat l’hotel que ja tenien reservat, i no tant “on podem dormir”.  
 
Pel que fa a la seguretat ciutadana, les sol·licituds han estat pròpies de saber on estava 
situada la comissaria, per pagar alguna multa. 
 
Cada cop més augmenta el visitant de segona residencia o turista que sol·licita l’agenda, i el 
llistat de les activitats que es fan a tota la zona.  
 
Des del Consell Comarcal del Baix Empordà, és va oferir la possibilitat de penjar l’agenda 
d’activitat, mitjançant una carpeta compartida, que s’accedeix amb un codi. Des de l’Oficina de 
Turisme de Palafrugell, és va penjar cada mes l’agenda i és va poder accedir a l’agenda dels 
altres municipis tant mensual com dels caps de setmana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valors 

Oci 
6.804 

Transports 
4.561 

Esdeveniments 
2.556 

Comerç 
2.068 

Allotjaments 
1.697 

Altres 
1.668 

Restauració  
957 

Seguretat ciudadana 
79 
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E. DEMANDES 
 
És sol·licita principalment el plànol per orientar-se i arribar a les platges, seguit de les activitats 
del municipi, les rutes a peu i en bici i les diferents platges, juntament amb la informació 
genèrica del municipi Què podem veure i visitar 
 
Com a serveis sol·licitats destaquem el wifi gratuït al municipi, l’assessorament amb l’ordinador 
públic per la compra d’entrades a llocs culturals (Sagrada Família, museus...), compra 
d’entrades per a concerts (Cap Roig, Castell Peralada, etc.)  
 
Generalment, una informació va lligada a una altre i encara que no la demanin se li dona com 
a informació complementaria i es comptabilitza, com per exemple pot ser el cas del Descobrir. 
Quan demanen informació general i coses a veure i visitar, els hi donem el plànol per ubicar-
los, el mapa de camins, el mapa de la província i el descobrir amb vuit recomanacions a fer. 
 

• Graella demandes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Valors 

Plànols 14.460 

Agenda activitats 9.708 

Rutes a peu / bici 9.696 

Platges 7.855 

Informació genèrica 6.461 

Altres 6.358 

Mapes 5.069 

Espais naturals 1.827 

Museus 1.539 

Mercats 1.460 

Restaurants 1.132 

Lloguers vaixells 534 

Rutes guiades 372 

Lloguers bici / cotxe 281 

Meteorologia 238 

Sanitat 185 
Campanyes 
gastronòmiques 86 

Garoinada 62 

Seguretat 51 

Golf 48 

Xarxes 39 

Total 67.461 
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F. VALORACIÓ GLOBAL   
 
• La temporada 2015, ha estat lleugerament superior en quan a visitants atesos pel que fa 

als mesos de febrer, març, abril, maig, juliol i setembre. Però curiosament ha estat una 
mica inferior els mesos de juny i agost.  

• Continua la necessitat d’una atenció al turista més personalitzada i extensa, amb una 
ampliació de serveis, suport i assessorament. 

• El servei d’auto consulta d’Internet està molt consolidat entre els visitants.  
• Manca un servei de wifi gratuït pels usuaris, hi ha connexió però no arriba la xarxa i és 

queda el dispositiu penjat, essent molt més pràctic i efectiu connectar-se amb el 3G que no 
pas amb el wifi . Cas que pels estrangers no és possible fer.  

• Continuem amb una majoria de visitants de Catalunya, seguit del País Basc que ha 
augmentat lleugerament i deixant enrere seu a Madrid.  

• En referència als estrangers els francesos continuen superant als anglesos, seguits dels 
alemanys.  

• Les xarxes socials de Turisme Palafrugell, en un moment en que estan a l’alça, són una 
font de promoció i comunicació a l’exterior, i s’ha percebut un augment d’usuaris que ens 
han comentat que ja les coneixien i eren seguidors.  

 
 

3.2 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

3.2.1 Fires 
 

NOM FIRA LLOC/ DATES PRODUCTE / 
CARÀCTER FIRA  PARTICIPACIÓ MATERIAL 

CMT Stuttgart, del 17 al 
25 de gener 

Professional i 
públic final 

Patronat 
Turisme  
Costa Brava 
Girona 

25 Cales i 
Camins GB/F 

FITUR Madrid, 
Del 28 de gener a l’1 
de febrer  

Professional i 
públic final 
 

Patronat 
Turisme 
Costa Brava 
Girona 

25 Cales i 
Camins C/E 

SALON DES 
VACANCES 

Brussel·les, del 5 al 9 
de febrer 

Professional i 
públic final 

Patronat 
Turisme  
Costa Brava 
Girona 

25 Cales i 
Camins GB/F 

ITB Berlín, 
del 4 al 8 de març 

Professional i 
públic final 
 

Patronat 
Turisme  
Costa Brava 
Girona 

25 Cales i 
Camins GB/F 

SALON DU 
TOURISME 

París, 
del 19 al 22 de març 

Públic final 
 

Patronat 
Turisme  
Costa Brava 
Girona 

25 Guies 
Municipals + 
25 Cales i 
Camins GB/F 

TUR  Goteborg 
del 19 al 22 de març 

Públic final 
 

Patronat 
Turisme  
Costa Brava 
Girona 

25 Guies 
Municipals + 
25 Cales i 
Camins GB/F 
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MERCAT DEL 
RAM 

Vic, del 27 al 29 de 
març 

Fira 
multisectorial, 
públic final i de 
proximitat 

Acció 
conjunta: 
Associació 
Turística de 
Palafrugell – 
Begur i 
Calonge-St. 
Antoni 
 

1000 
prospectes 
d’ATP + 700 
Cales i 
camins de 
ronda C/E + 
200 
Descobrir C 
+ 200 
plànols + 
1000 flyers 
promoció 
Paquets 
Turístics Cap 
de setmana 

MERCAT DEL 
RAM 

Vic, del 27 al 29 de 
març 

Fira 
multisectorial, 
públic final i de 
proximitat 

Patronat 
Turisme 
Costa Brava 
Girona 
 

25 Guies 
Municipals + 
25 Cales i 
Camins C/E 

MERCAT DEL 
RAM 

Vic, del 27 al 29 de 
març 

Fira 
multisectorial, 
públic final i de 
proximitat 

Consell 
Comarcal del 
Baix Empordà 
 

50 Guies 
Municipals + 
50 Cales i 
Camins C/E 

B-TRAVEL 
 

Barcelona, del 17 al 
19 d’ abril 

Professional, 
públic final i de 
proximitat 

Patronat 
Turisme 
Costa Brava 
Girona 
 

25 Guies 
Municipals + 
25 Cales i 
Camins C/E 

FIRA DE 
L’ASCENCIÓ 

Granollers, del 14 al 
17 de maig 

Fira 
multisectorial, 
públic final i de 
proximitat 

Acció 
conjunta: 
Associació 
Turística de 
Palafrugell – 
Begur i 
Calonge-St. 
Antoni 
 

1000 
prospectes 
d’ATP + 700 
Cales i 
camins de 
ronda C/E + 
200 
Descobrir C 
+ 200 
plànols 

FIRA 
EXPOBAGES 

Manresa, 
del 22 al 24 de maig 

Fira 
multisectorial, 
públic final i de 
proximitat 

Acció 
conjunta: 
Associació 
Turística de 
Palafrugell – 
Begur i 
Calonge-St. 
Antoni 
 

1000 
prospectes 
d’ATP + 700 
Cales i 
camins de 
ronda C/E + 
100 
Descobrir C 
+ 200 
plànols 

MERCAT DE 
MERCATS 

Barcelona, del 23 al 
25 d’octubre 

Públic final i de 
proximitat 

Consell 
Comarcal B. E. 

50 Cales i 
Camins C/E 
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3.2.2 Sortida de material municipal promocional 
MES DIA ACTES DIVERSOS BOSSES MATERIAL 

Gener 27 CLUB PATINATGE ARTÍSTIC 
PALAFRUGELL 

70 

70 Guies d’allotjament i 
serveis 
70 Cales i Camins C/E 
70 Plànols 
70 Descobrir C 
70 Artistes En 
 

Març 20-22 BOBILA NOVA, S.L. - ASSISTÈNCIA 
SALON DE L’IMMOBILIER, 
TOULOUSE-MIDI-PYRÉNÉES 
 

 

50 Cales i Camins GB/F  
25 Descobrir FR 
 

 28 HOMEWOOD-FLOSSMOOR HIGH 
SCHOOL (CHICAGO,EUA) 
 

70 
70 Cales i Camins GB/F 
70 Plànols 

Abril 
 
 

7-12 XII INTERNACIONAL TENNIS 
SENNIOR 

205 

205 Guies d’allotjament i 
serveis  
30 Cales i Camins C/E  
175 Cales i Camins 
GB/F 15 Descobrir C 
15 Descobrir E 
75 Descobrir FR 
100 Descobrir GB 
205 Plànols 
145 Artistes En 
 

 16-19 EURO LÀSER MASTER CUP 2015 

145 
 
 

145 Guies d’allotjament i 
serveis 
75 Cales i Camins C/E   
70 Cales i Camins GB/F   
145 Plànols 
145 Artistes En 
 

Maig 1-3 XV COPA D’EUROPA DE PATÍ A 
VELA 

200 

200 Guies d’allotjament i 
serveis 
193 Cales i Camins C/E   
7 Cales i Camins GB/F   
200 Plànols 
200 Artistes En 
 

 1-3 TBEX 2015 – LLORET DE MAR 

75 

75 Guies d’allotjament i 
serveis 
75 Cales i Camins GB/F  
75 Descobrir GB 
75 Plànols 
75 Artistes En 
75 Llibrets Flors & Violes 
 
 

 5 ONCOLLIGA GIRONA - VISITA 
PALAFRUGELL  
 

60 
60 Guies d’allotjament i 
serveis 
60 Cales i Camins C/E   
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60 Plànols 
60 Artistes En 
 

Juny 6 XXIII MÍTING INTERNACIONAL 
D’ATLETISME 
 

 
175 Cales i Camins C/E   
100 Cales i Camins 
GB/F  

 20-21 FINAL HANDBOL DE CADETS 

80 

80 Guies d’allotjament i 
serveis 
80 Cales i Camins C/E,   
40 Descobrir C 
40 Descobrir E 
80 Plànols 
80 Targeta Havaneres 
 

Juliol 
 

2 TROBADA MITJANS PREMSA 
ESCRITA GRATUÏTA DE 
CATALUNYA 

85 

85 Guies d’allotjament i 
serveis 
85 Cales i Camins C/E,   
85 Descobrir C 
85 Plànols 
85 Artistes En 
85 Targeta Havaneres 
 

Setembre 15-17 CORREDOR MATÓ – ASSISTÈNCIA 
LOISIR EXPO, SALON DES 
COMITÉS D’ENTREPRISE, PORTES 
DE VERSAILLES 
 

 

150 Cales i camins C/E 

 18-20 CTC 2015 WINNER SENIOR 
COMPETITION 

60 

60 Guies d’allotjament i 
serveis 
15 Cales i Camins C/E 
45 Cales i Camins GB/F 
60 Plànols 
60 Artistes En 
 

 19-20 TROFEU PILI HERNANDEZ 

150 

150 Guies d’allotjament i 
serveis 
150 Cales i Camins C/E 
150 Plànols 
150 Artistes En 
 

 25-27 TORNEIG INTERNACIONAL IV 
COPA LLATINA HOQUEI SOBRE 
PATINS (VETERANS) 200 

200 Guies d’allotjament i 
serveis 
200 Cales i Camins C/E 
200 Plànols 
200 Artistes En 
 

Octubre 10-11 RADIKAL SWIM 2015 

 

1200 Mapes de camins 
de ronda Calella, 
Llafranc i Tamariu 
 

 17-18 REGATA TONI PELEGRÍ – IN 
MEMORIAM 120 

120 Guies d’allotjament i 
serveis 
120 Cales i Camins C/E 



 

Memòria IPEP 2015 
    52 
 

120 Plànols 
 

Novembre 19 VISITA AL CAT - CICLE FORMATIU 
DE GRAU SUPERIOR DE GUIA, 
INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA 
TURÍSTICA  19 

19 Guies d’allotjament i 
serveis  
19 Cales i Camins C/E 
19 Descobrir E 
19 Plànols 
19 Artistes En 
 

Desembre 19 TROBADA CLUBS DE HOQUEI 

30 

30 Guies d’allotjament i 
serveis 
30 Cales i Camins C/E   
30 Plànols 
30 Artistes En 
30 Agendes desembre 
30 Tríptic Nada a 
Palafrugell 
 

   

3.2.3 Tecnologies de la informació 2.0 
L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, gestiona les xarxes socials de Facebook , amb 
les fanpage de Turisme Palafrugell i Palafrugell,  Flors i Violes i Ipep Empresa.  
Actualment s’hi publiquen totes les informacions d’interès, com ara: campanyes 
gastronòmiques, esdeveniments, activitats, notícies, subvencions, .... També s’hi poden rebre 
suggeriments, comentaris, etiquetar fotografies... i es promociona la destinació amb imatges i 
les activitats dia a dia.  
Així mateix, es manté en actiu durant tot l’any la fanpage de Palafrugell, Flors i Violes, tant per 
informar detalladament del festival, com per donar-li més força com a tal.  
 
 
A. FACEBOOK   www.facebook/turismepalafrugell 
 
Dades de les FanPage:  

• Turisme Palafrugell : Un total de 7.782 seguidors  amb una mitjana d’audiència de 
10.446 seguidors (71,2%)  

• Palafrugell, Flors&Violes:  Compta amb 2.105 seguidors , és una pàgina que està en 
alça durant el temps de l’esdeveniment, però la resta de l’any baixa, te una mitjana 
d’audiència de 4.654 seguidors    

• Havaneres Calella:  nova fanpage oberta l’11 de juny de 2015. Compta amb un total de 
449 seguidors i un abast de 6.745 seguidors  

 
 
B. TWITTER @ipeppalafrugell  
 
Disposa de 3.014 seguidors, segueix a 976 usuaris i compta amb un total de 3.040 piulades. 
Amb un important increment de seguidors.  
Promociona els hashtags #TurismePalafrugell i #Palafrugell amb una audiència del 69% i els 
puntuals com ara: #florsivioles #julivia #juliviabus 
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C. INSTAGRAM #TurismePalafrugell  
 
Diàriament  es publica una fotografia relacionada amb el municipi o amb l’esdeveniment estrella 
d’aquell moment. Promociona el hasthag #TurismePalafrugell i #Palafrugell. Continua creixent 
amb un total de 2.217 seguidors, 592 publicacions i 1563 seguits  
  

• #TurismePalafrugell: 5.087 publicacions 
• #Palafrugell: 22.551 publicacions  
• #CalelladePalafrugell: 25.353 publicacions 
• #Llafranc: 18.861 publicacions 
• #Tamariu: 16.321 publicacions  
• #Llofriu: 803 publicacions  
• #florsivioles: 1.973 publicacions 
• #Florsivioles2015: 115 publicacions  
• #Instapalafrugell: 1427 publicacions 
 

 
D. FLICK’R  www.flickr.com/photos/turisme palafrugell 
 
Compta amb 409 fotografies. Totes  elles poden ser cedides i comentades. És un canal que 
necessita dedicació i que no és pot mesurar gaire l’impacte  
 

E. PÀGINES WEB DE TURISME 

Es va unificar els microsites de la Garoinada i Cantada d’Havaneres al lloc web 
Visitpalafrugell.cat  

 

1. Web: www.visitpalafrugell.cat 
  Franja: 1 de gener a 31 de desembre 

 
 2015 2014 2013 
Visites 160.067 87.546 88.606 
Usuaris únics 122.706 69.789 71.404 
Pàgines vistes 547.215 368.667 340.574 
Pàgines per visita  3,42 4,21 3,84 
Temps mitjà 00:02:42 00:02:59 00:02:37 
Percentatge rebot  52,82% 47,94% 52,53 
% visites noves 75,69% 77,97% 78,75 

 
 
Observacions: 
Les principals entrades de visites han estat:  

• Google ha enviat 111.248 visites,  amb cerques de paraules clau com ara: “Calella de 
Palafrugell, Palafrugell, Llafranc, Oficina de Turisme de Palafrugell, Tamariu, 
havaneres Calella 2015, Garoinada 2015, Visitpalafrugell, webcam Palafrugell. Per 
darrer de google estan les webs de yahoo, bing i ask.  

• Directament al web han entrat 24.296 visites 
• L’Ajuntament de Palafrugell ha enviat 4.212 visites 
• Des de la xarxa social facebook s’ha enviat 3.180 visites  
• Directament al web visitpalafrugell.cat, han entrat 15.025 visites.  
• Com arribar, l’agenda d’activitats i les platges són les entrades més consultades 
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• El facebook continua siguent la xarxa social amb més influència d’entrada al web 
(84,02%), seguit de tripAdvisor amb un 6,46% i el twitter amb un 5,72% (la influència 
de les xarxes ha augmentat progressivament aquest 2015) 

 
2. Web: www.florsivioles.cat  
 Franja: 1 de gener a 31 de desembre 

 
 2015 2014 
Visites 9.021 4.906 
Usuaris únics 7.110 3.842 
Pàgines vistes 29.220 13.177 
Pàgines per visita  3,24 2,69 
Temps mitjà 00:02:09 00:01:55 
Percentatge rebot  49,38% 46,11% 
% visites noves 78,73% 78,17% 

 
 
Observacions: 
Les principals entrades de visites han estat:  

• Entrades per google: 3.938 visites, amb paraules clau com ara: Flors i Violes, Flors i 
Violes Palafrugell 2015, Flors i Violes Palafrugell...  

• Directament al web han entrat 1.661 visites 
• L’Ajuntament de Palafrugell ha enviat 337 visites 
• Des de la xarxa social facebook s’ha enviat 1.735 visites  
• El programa d’activitats i el festival en si són els més buscats al bloc  
• El facebook és la principal xarxa social d’entrada al bloc, amb un 94,76% de rebots, 

twitter amb un 4,73%  
 
 
F. ALTRES XARXES SOCIALS 
 
Altres xarxes socials que es gestionen des de l’Institut de Promoció Econòmica són: 
 

• Youtube,  per tal de penjar vídeos promocionals del municipi.  
• Netvibes , per tenir un recull de totes les noticies que vinculen al municipi o als 

esdeveniments que organitzem.  
• Hootsuite, per tenir recollides en una sola pàgina, les activitats de totes les xarxes 

socials que tenim i poder fer un seguiment del que publiquen les persones que 
seguim. 

 3.2.4  Altres suports publicitaris 
A. PANTALLES 
 
Les dues pantalles lluminoses a l’entrada del poble (zona de la Sauleda i la Fanga) s’han 
renovat completament aquest any 2015 per adaptar-les als canvis tecnològics produïts des de 
la seva col·locació. Aquest estiu la pantalla de la Sauleda, no ha funcionat per problemes 
tècnics i s’ha resolt el mes de setembre amb la renovació de tota la maquinària interna. 
 
El motiu del canvi, ha estat l’obsolescència que patien des de la seva instal·lació i la dificultat 
de trobar recanvis fet que encaria molt les reparacions. 
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El funcionament ha estat com cada any seguint el protocol d’actuació per potenciar les accions 
turístiques i culturals del municipi i aconseguir mantenir la població informada en tot moment 
de les accions puntuals destacades. La promoció de tot tipus d’activitats ha permès comunicar 
de manera més eficaç l’oferta cultural del nostre municipi (concerts, exposicions, mercats, 
campanyes gastronòmiques, activitats puntuals...) 
 
B. PLAFONS 2X1 
 
Han estat operatius sis plafons (set a partir de l’estiu) de 2 metres d’amplada per 1 metre 
d’alçada situats en els següents punts: principi de l’avinguda del mar (autovia), al final de 
l’avinguda del mar, a la rotonda de la pl. Floreal (davant de l’escola Carrilet), a l’entrada a peu 
(davant i darrera - nou suport) de l’aparcament del casal, a la sortida en cotxe de l’aparcament 
del casal (c. d’Anselm Clavé) i a la carretera C-31(davant de Vins i Licors Grau) a l’entrada de 
Palafrugell. La informació que s’hi ha situat al llarg de l’any ha estat: 

• Garoinada 
• Exposició “Notes sobre Paris” de la Fundació Pla 
• Regata Màster Laser cup  
• Flors&Violes 
• Rasca l’unça  
• Horaris aparcament del casal  
• Concert Alpha Blondi-Festival Ítaca, a l’espai del Port bo  
• Cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell  
• Bus turístic Julivia  
• Exposició Pop Up llibres en moviment (Fundació Pla i Museu del Suro)  
• Concert jove 10 de setembre (Àrea de Joventut)  
• Street Jazz-Festival de Jazz  
• Regata Toni Pelegrí  
• Exposició Pop Up-Fundació Josep Pla  
• Es Niu  
• Nadal a Palafrugell  
• Campanya “Per Nadal Shopping amb premi” - Acopa 

 
C. MUPIS 
 
Són suports lluminosos per publicitar accions d’interès per al municipi. Des de l’IPEP 
s’en gestionen 4 unitats. 
Les mides del suport publicitari són: 120 cm x180 cm i estan situats a: 
 
• MU-001 pl. 11 de setembre  
• MU-007 c. de Mestre Sagrera (al costat de la gasolinera BP) 
• MU-011 av. de Pompeu Fabra (prop semàfor Tamariu) 
• MU-016 c. de Barris i Buixó (davant la bugaderia Niell).  
 
Les accions promocionades han estat: 

• La Garoinada-La cuina de Palafrugell 
• Notes sobre París (Fundació Pla) 
• Flors i Violes 
• Festes de primavera 
• Alpha Blondi (Festival Ítaca) 
• Cantada d’havaneres de Calella 
• Visiteu la torre modernista de can Mario (Museu del suro) 
• Shopping night fever (Acopa) 
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• Bus turístic Julivia 
• Fira rebaixa d’estiu (Acopa) 
• Visiteu la torre de Sant Sebastià (Museu del suro)-genèric 
• Street Jazz-Festival de Jazz 
• Es Niu-La cuina de Palafrugell 
• Ruta Josep Pla 
• Fundació Josep Pla (genèric) 
• Visiteu el museu del suro (genèric) 
• Dimoni Escuat (campanya de dinamització comercial) 

 
D. PLAFONS DE SENYALITZACIÓ 
 
Aquest any s’ha deixat la mateixa informació (actualitzada l’any anterior) als plafons de les 
platges. En aquest plafons hi trobem els llocs d’interès, el llistat d’allotjaments, restaurants.... 
El total d’aquests plafons situats a les platges són: 6 plafons a Calella, 4 plafons a Llafranc  i 5 
plafons aTamariu. 
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3.2.5 Edició de material turístic i altres. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTE QUANTITATS 

Garoinada  

     400 cartells 
10.000 postals 
  2.300 receptaris 
  2.000 flyers paquet cap de setmana 
3.000 butlletes pel sorteig 

Rasca l’unça 

      200 cartells 
   5.000 tríptics 
 30.000 butlletes de rasca-rasca 
        10 identif. establiments Unça Quotidiana 
        25 identificacions establiments Unça Mercat 
        74 identificacions establiments Unça Comerç 
        16 identificacions establiments Unça Proximitat 
        66 identificacions establiments Unça Premium 

Flors i Violes 
   5.000 programes 
   2.000 díptics 
      500 cartells   

Julivia Bus 

 10.000 díptics 
   4.000 guies 
        32 talonaris 
        30 displays díptics 
        21 adhesius 
          2 x-banners 

Havaneres de Calella 

      400 cartells 
   2.200 cançoners 
   2.000 mocadors 
   5.000 díptics 
      100 entrades 
      500 entrades “Amars” 
      700 flyers “Amars” 

Havaneres Tamariu    1.000 postals 
      300 pòsters 

5a Jornada Emprendre 
@internet 

      300 díptics 
        50 pòsters 

Es Niu (jornades 
gastronòmiques) 

      300 cartells (3 models) 
      900 postals idiomes 
      900 postals tres models 

Fira de Nadal- Pista de gel 
      250 cartells 
   5.000 tríptics 
   7.400 tiquets per patinar 

Campanya Dinamització 
Comercial Nadal 

   3.000 flyers 
   1.500 postals 
      200 cartells  
      120 pegatines 

Cales i camins de ronda  No es van editar, existències del 2014 
Guia 2015    5.000 unitats 
Full de restaurants/serveis    5.000 unitats 
Plànol del municipi  20.000 unitats  
Mapa de camins (nou)  10.000 unitats 
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3.2.6 Publicitat 

 

CONCEPTE MITJÀ 

La Garoinada 

Rac 1 (falques cadena i Girona) 
Cadena Ser 
La Xarxa 
Diari Ara 
El Nou  
TV Costa Brava 
Ràdio France Blue Perpignan, Montpelier i Toulouse 
Facebook 
Twitter 
Sortejos:  

• RAC1, 12 packs  
• Fricandó, 10 packs 
• France Blue, 6 packs 

Rasca l’Unça 
Nou Palafrugell 
Facebook 
Twitter 

Flors&Violes 

Rac 105 
Rac 1 
Ràdio Capital 
Cadena Ser – 40 Principales 
El Singular 
El Núvol 
Ara Girona 
Revista de Palafrugell 
Nou Palafrugell 
El Punt: Rv Presència  
Radio Palafrugell 
Facebook 
Twitter 

Festes de 
Primavera 

Rac 105 
40 principals – Costa Brava 
Ràdio Capital 
TV Costa Brava  
El Punt (encartament) 
Diari de Girona 
Facebook 
Twitter 

Es Niu 

Rac 1 (falques Girona) 
La Xarxa 
Costa Brava TV  
Ràdio Palafrugell 
El Punt 
Rv. El Far d’Empordà 
Facebook 
Twitter 
Sortejos: 
RAC1, 9 packs 

Nadal a 
Palafrugell 

Fem Girona 
Ràdio Flaixbac 
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Ràdio Capital 
40 Principales – Costa Brava 
Ràdio Palafrugell 
Diari de Girona 
Tot Oci 
El Punt: Revista Presència 
Nou Palafrugell 
Revista de Palafrugell 
Spot 
Facebook 
Twitter 

    
   

3.2.7 Notícies del recull de premsa de l’IPEP   
L’IPEP disposa de còpies digitalitzades d’aquestes notícies. L’àrea  de comunicació de 
l’ajuntament també té noticies aparegudes en altres mitjans.  

   

 NOTICIES DATA MITJÀ 

 
PISTA DE GEL 
 

  

La Pista de Gel de Palafrugell tanca les portes amb 
5.700 patinadors 13/01/2015 Diari de Girona 

La Pista de Gel de Palafrugell celebra 10 anys 15/01/2015 Baix Empordà digital 

10 anys de Gel a Palafrugell Gener  Revista de 
Palafrugell 

La pista de gel de Palafrugell fins al 10 de gener 19/12/2015 El Punt Avui 
Del 4 de desembre al 10 de gener l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell torna a organitzar la fira 
Nadal i Pista de gel 

Desembre  El Nou  

Comença Nadal a Palafrugell Desembre  Revista de 
Palafrugell 

 
LA GAROINADA 
 

  

La Garoinada, pendent del turisme nord-català 16/01/2015 El Punt Avui 
Del 16 de gener al 22 de març, l’IPEP organitza la 
campanya gastronòmica “La Garoinada” Febrer  Baix Empordà digital 

La Garoinada des de 1992 Febrer  El Nou 

La Garoinada Febrer  
Revista de 
Palafrugell 

 
ES NIU 
 

  

Campanya d’Es Niu 15/10/2015 El Punt Avui 
La campanya gastronòmica “Es Niu” arriba a la seva 
18a edició Octubre  Baix Empordà digital 

Comença la campanya gastronòmica d’Es Niu Octubre  Revista de 
Palafrugell 
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MERCAT   

L’Entesa de Palafrugell aposta per un mercat de la 
verdura cobert 05/04/2015 Diari de Girona 

Nova campanya de promoció del mercat 10/05/2015 El Punt Avui 

Comença la campanya Rasca l’Unça Maig  Revista de 
Palafrugell 

BUS TURÍSTIC JULÍVIA   

Palafrugell tornarà a disposar de l’autocar turístic amb 
els nuclis costaners 14/05/2015 Diari de Girona 

Dissabte torna el bus turístic Julivia 24/06/2015 Diari de Girona 
El bus turístic a Palafrugell, amb menys expedicions 25/06/2015 El Punt Avui 

Nova temporada del bus turístic “Julivia” Juliol  Revista de 
Palafrugell 

FLORS I VIOLES   

Palafrugell rebrà la primavera el cap de setmana amb 
Flors i Violes 

29/04/2015 El Punt Avui 

6a edició Flors i Violes Abril  El Nou 

Flors i Violes 2015 Maig  Revista de 
Palafrugell 

CANTADA D’HAVANERES DE CALELLA   

Les nits de les Havaneres 29/06/2015 Diari de Girona 
Calella: gairebé mig segle d’Havaneres 30/06/2015 El Punt Avui 
Calella ja ho té tot a punt per a la Cantada d’Havaneres 30/06/2015 Diari de Girona 
La 49a. Cantada d’Havaneres de Calella, per TV3 03/07/2015 El Punt Avui 
Havaneres de casa que enamoren Calella 05/07/2015 Diari de Girona 
Nit d’estiu i d’havaneres a Calella 05/07/2015 Diari de Girona 
Les Havaneres més populars 05/07/2015 El Punt Avui 
Les Havaneres omplen, un any més, Calella 05/07/2015 El Punt Avui 
Calella ha acollit unes 80.000 persones durant aquest 
cap de setmana d’Havaneres 

07/07/2015 Diari de Girona 

Premi a Manel per la difusió de l’havanera 14/07/2015 El Punt Avui 

49a Cantada d’Havaneres Juliol  Revista de 
Palafrugell 

La Cantada d’Havaneres té comissió dels 50 anys 03/08/2015 El Punt Avui 
Fem un cafè? Cremat 09/08/2015 El Punt Avui 
La 50a. Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell, 
en marxa 

Agost  Baix Empordà digital 

L’Ajuntament de Palafrugell valora molt positivament el 
cap de setmana cultural i musical viscut a Calella Agost  El Nou 

Creada la Comissió de la 50a. Cantada d’Havaneres Agost  Revista de 
Palafrugell 

Acord entre la SGAE i la Fundació Ernest Morató per la 
promoció de les havaneres 

Agost  Baix Empordà digital 

Primera reunió de treball de la Comissió dels 50 anys Novembre  Baix Empordà digital 
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de la Cantada d’Havaneres de Calella 
Es reuneix la comissió de la 50a edició de les 
Havaneres Novembre  Revista de 

Palafrugell 

FESTES DE PRIMAVERA   

L’Ajuntament de Palafrugell assumeix l’organització de 
les Festes de Primavera 

24/01/2015 Diari de Girona 

Les Festes de Primavera, a mans del govern de 
Palafrugell 

24/01/2015 El Punt Avui 

L’Ajuntament pren el timó de les Festes de Primavera 
per evitar-ne el col·lapse Febrer  Revista Palafrugell 

L’Ajuntament de Palafrugell audita la gestió del Grup 
Festes de Primavera 

17/03/2015 Diari de Girona 

ERC pregunta pel futur de les Festes de Primavera 17/03/2015 El Punt Avui 
Les Festes de Primavera de Palafrugell tenen un deute 
de més de 15.000€ 

10/04/2015 El Punt Avui 

La fiscalització del Grup Festes de Primavera revela 
15.000€ de forat 

10/04/2015 Diari de Girona 

Palafrugell presenta el 53è Carrousel Costa Brava i les 
Festes de Primavera 2015 

Abril  Baix Empordà digital 

Presentació de les Festes de Primavera Abril  Revista de 
Palafrugell 

El Carrousel clou aquest diumenge les Festes de 
Primavera 26/05/2016 Diari de Girona 

El Carrousel de Palafrugell, el diumenge 31 28/05/2016 El Punt Avui 
La prohibició de fer el carnaval marca l’origen de la 
festa 

29/05/2016 Diari de Girona 

El Carroussel Costa Brava l’acte central de les festes 29/05/2016 Diari de Girona 
Presentació del cartell del 53è Carrousel Costa Brava i 
de les Festes de Primavera Maig  El Nou 

L’Ajuntament de Palafrugell organitza la 53a edició de 
les Festes de Primavera 

Maig  Baix Empordà digital 

Presentació de les Festes Maig  Revista de 
Palafrugell 

Unes 20.000 persones al Corroussel de Palafrugell 01/06/2016 El Punt Avui 
El Carroussel torna a la Costa Brava 01/06/2016 Diari de Girona 
La colla Garnatxa obté el primer premi en el Carroussel 
de Palafrugell 02/06/2016 El Punt Avui 

La colla Garnatxa guanya el Carroussel de carrosses 
inèdites  02/06/2016 Diari de Girona 

La colla Garnatxa guanya el concurs del Carroussel 
Costa Brava  02/06/2016 ara.cat 

Festes de Primavera 2015 – Comparses i carrosses Juny  Revista de 
Palafrugell 

La colla Garnatxa guanya el Carnaval de Carnavals 
amb “The Game Go On” 

Juliol  El Nou 

FESTIVAL CAP ROIG   

Sting i Lady Gaga amb Tony Bennett actuaran al 
Festival de Cap Roig 07/03/2015 Diari de Girona 

Gaga balla a Cap Roig 07/03/2015 El Punt Avui 
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Lady Gaga i Tony Bennet esgoten les entrades 17/03/2015 El Punt Avui 

Es presenta el Festival Cap Roig 2015 Març  Revista de 
Palafrugell 

James Arthur actuarà a Cap Roig 19/05/2016 El Punt Avui 
Bennett&Gaga, Alejandro Sanz, Alboran i Rosario 
esgoten per Cap Roig 

04/06/2015 Diari de Girona 

Noves incorporacions al Festival de Cap Roig Juny  El Nou 
Cap Roig ultima l’escenari on actuaran els millors en 
cadascun dels gèneres 02/07/2015 Diari de Girona 

Cap Roig comença amb un 80% de les entrades 
venudes 

09/07/2015 El Punt Avui 

Cap Roig arrenca demà amb un 80 per cent de 
l’aforament venut 09/07/2015 Diari de Girona 

Sting es rejoveneix 11/07/2015 El Punt Avui 
Sting obre Cap Roig recuperant clàssics com 
“Roxanne” i “Every breath you take” 11/07/2015 Diari de Girona 

FESTIVALS DE JAZZ   

Palafrugell torna a treure el jazz al carrer 09/09/2015 El Punt Avui 
Street Jazz Costa Brava, a Palafrugell 13/09/2015 El Punt Avui 
El trompetista Wallace Roney actuarà al Festival de 
Jazz de la Costa Brava 02/10/2015 Diari de Girona 

Wallace Roney, l’hereu més brillant de Miles al Festival 
de Jazz Costa Brava 08/10/2015 El Punt Avui 

Street Jazz Costa Brava Octubre  El Nou 

L’Street Jazz & Off Festival Octubre  Revista de 
Palafrugell 

Wallace Roney, cap de cartell del Festival de Jazz 
Costa Brava de Palafrugell Novembre  El Nou 

Jazz Festival Costa Brava Novembre  Revista de 
Palafrugell 

EMPRESA   

Ofertes de feina en el Saló de la Formació del Baix 
Empordà a Palafrugell 

12/03/2015 El Punt Avui 

Impuls a la zona industrial a través de l’IPEP 26/03/2015 El Punt Avui 

Tercera edició del Saló Formació i Empresa Abril  Revista de 
Palafrugell 

L’Ajuntament de Palafrugell crea 10 llocs de treball per 
a desocupats 17/12/2015 Diari de Girona 

ALTRES   

Els parlaments de la cavalcada de Reis a Palafrugell 
serà també amb llengua de signes  04/01/2015 Diari de Girona 

Urbanisme aprova el nou POUM de Palafrugell, anul·lat 
el 2006 23/01/2015 Diari de Girona 

Aprovació defenitiva del nou POUM de Palafrugell 23/01/2015 El Punt Avui 
Els webs de 9 ajuntaments gironins distingits per la 
seva qualitat Gener  Baix Empordà digital 

La Fundació Cuixart dóna rellevància al grafit premiant 12/02/2015 Diari de Girona  
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artistes de l’ Street Art  
Proposen la reforma del passeig de Llafranc 12/02/2015 El Punt Avui 
Inicien un procés participatiu per la reforma del passeig 
de Llafranc 

12/02/2015 Diari de Girona 

Glamur franquista a Tamariu 15/02/2015 Reportatge Dominical 
El suprem confirma la partició de les Formigues entre 
Palamós i Palafrugell 21/02/2015 Diari de Girona  

El suprem salomònic sobre la titularitat de les 
Formigues 21/02/2015 El Punt Avui  

El Còctel Rambo tindrà aquest any la 25a i última edició  21/02/2015 Diari de Girona 
Vistiplau al xou Còctel Rambo de comiat 22/02/2015 El Punt Avui 
Procés participatiu per reformar el passeig de Llafranc Febrer  Baix Empordà digital 
Nova senyalització als punts d’interès de Palafrugell 02/03/2015 El Punt Avui 
Destaquen a Girona la combinació de turisme i cultura 
de Cap Roig 

06/03/2015 El Punt Avui 

Acord amb l’agrupació de comerciants  06/03/2015 Diari de Girona 
Narcís Rué és el nou president de l’Agrupació de 
Comerciants de Palafrugell 07/03/2015 Diari de Girona 

Catàleg de platges i cales de la Costa Brava 13/03/2015 El Punt Avui 
Alpha Blondy, Albert Pla, Juan Diego Botto i Teresa 
Forcades seran a l’Ítaca 17/03/2015 Diari de Girona 

Alpha Blondy i La Pegatina faran els dos concerts més 
massius del tercer Ítaca 17/03/2015 El Punt Avui 

Camí de ronda: producte turístic 18/03/2015 El Punt Avui 
33.000 visites a l’oficina de turisme de Palafrugell 25/03/2015 El Punt Avui 
Impuls a la zona industrial a través de l’IPEP 26/03/2015 El Punt Avui 

Acopa presenta nova Junta i projecte Març  Revista de 
Palafrugell 

Reunió participativa sobre el passeig de Llafranc Març  Revista de 
Palafrugell 

L’estat de les platges a l’hivern Març  Revista de 
Palafrugell 

La programació de Í-Taca arriba enguany 8 pobles del 
Baix Empordà 

Març  Revista de 
Palafrugell 

La Federació Catalana de la UNESCO busca suport 
perquè els camins de ronda de la Costa Brava siguin 
Patrimoni de la Humanitat 

11/04/2015 
ACN 

L’Euro Laser Masters Cup porta un centenar de 
regatistes a Calella 

15/04/2015 Diari de Girona 

Gastronomia i Turisme, trenta anys de bracet “vam 
ensenyar la cuina que ens agradava fer a la gent del 
país” 

13/04/2015 
El Punt Avui  

L’Euro Laser Masters Cup porta un centenar de 
regatistes a Calella 

15/04/2015 Diari de Girona 

El Còctel Rambo s’acomiadarà el 22 d’agost amb la 
seva 25a edició 10/05/2015 Diari de Girona 

La Costa Brava obté 31 banderes blaves, 3 platges 
més que el 2014  15/05/2015 Diari de Girona 

Euro Laser Màster Cup 2015 Maig  El Nou 
Un total de 83 socorristes de la Creu Roja vigilen 26 
platges de la Costa Brava 16/06/2015 El Punt Avui 

Els socorristes de Creu Roja vigilen 26 platges del 
litoral gironí 16/06/2015 Diari de Girona 
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El Govern de Palafrugell fa retirar un tendal instal·lat a 
les Voltes de Calella 21/06/2015 Diari de Girona 

El Govern de Palafrugell fa retirar un polèmic tendal a 
les Voltes de Calella 22/06/2015 El Punt Avui 

Palafrugell tanca l’accés motoritzat a Cap Roig 24/06/2015 Diari de Girona 
Alpha Blondy tanca Ítaca amb energia positiva 03/07/2015 El Punt Avui 
Nous lavabos públics al nucli de Calella 12/07/2015 El Punt Avui 
Nou lavabo públic a Calella prop de les platges de 
Calau i Port Bo 12/07/2015 Diari de Girona 

Le Croupier obre el cicle d’estiu de Palafrugell 15/07/2015 El Punt Avui 
Redueixen al mínim la publicitat enganyosa sobre 
Calella de Palafrugell 

25/07/2015 
El Punt Avui 

A Palafrugell “sobren” turistes 29/07/2015 El Punt Avui 
23a edició del Míting Internacional d’Atletisme de 
Palafrugell Juliol  El Nou 

Fan retirar un tendal il·legal de les Voltes de Calella Juliol  Revista de 
Palafrugell 

Tancat l’accés motoritzat a Castell - Cap Roig Juliol  Revista de 
Palafrugell 

Rambo prepara un final apoteòsic 02/08/2015 Diari de Girona 
Rambo: “Al final he aconseguit arribar en helicòpter” 22/08/2015 El Punt Avui 
El Rambo de Llafranc s’acomiada 22/08/2015 Diari de Girona 
Desenes de persones segueixen el salt del Rambo de 
Llafranc i el rescat de la sirena 23/08/2015 Diari de Girona 

Carles Bisbe estudia mantenir la festa del còctel Rambo 
en un nou emplaçament 24/08/2015 Diari de Girona 

Al final acabarà havent-hi només sardanes, havaneres i 
la ruta Josep Pla 26/08/2015 Diari de Girona 

Uns 300 inscrits en el Festival de “lyndy-hop” de 
Llafranc 

26/08/2015 El Punt Avui 

L’Empordà ballarà a ritme de swing amb el Festival 
Lindy Hop 31/08/2015 Diari de Girona 

La Costa Brava es posiciona al circuit internacional de 
la febre pel swing Octubre  El Nou 

2a edició del Trofeu Pili Fernández Octubre  El Nou 
4a Copa Llatina d’hoquei patins de veterans Octubre  El Nou 
El turisme estranger deixa 12.501 milions d’euros a 
Catalunya entre gener i setembre, un 2’4% més que 
l’any passat 

02/11/2015 Premsa Gencat 

Mor Pere Bahí, cuiner de La Xicra i cantant d’havaneres 05/11/2015 El Punt Avui 
Mor als 77 anys el xef del restaurant La Xicra de 
Palafrugell, Pere Bahí 

05/11/2015 Diari de Girona 

Pere Bahí i el “Catxoflino” 10/11/2015 Diari de Girona 
El nou passeig de Llafranc es renovarà a final del 2016 19/11/2015 El Punt Avui 
Millora a la platja dels Canyissos de Calella de 
Palafrugell Novembre  Baix Empordà digital 

Mor Pere Bahí, cuiner de La Xicra de Palafrugell i 
cantant d’havaneres Novembre  Baix Empordà digital 
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3.2.8 Correspondència 
Al llarg del 2015 s’ha atès un total de 648 consultes a través de correu electrònic i 40 de correu 
postal. La gran majoria d’aquestes consultes demanaven informació general del municipi 
(allotjament, camins de ronda, platges, festivals de música, gastronomia, ...) 
 
 

3.3 PLA DE QUALITAT TURÍSTICA EN DESTÍ DEL BAIX EMP ORDÀ. SICTED 
 

El 14 d’octubre les oficines de turisme de la Pineda Gèlia, 
Calella i el TMP van passar l’avaluació per a la renovació 
del distintiu de Compromís de Qualitat Turística. Aquesta 
distinció premia les tasques desenvolupades en la 

implantació i manteniment del manual de bones pràctiques del Pla de Qualitat Turística en 
Destinació del Baix Empordà. 
 
Des de l’any 2004 l’oficina de turisme de Palafrugell està adherida al Pla de Qualitat Turística 
en Destinació del Baix Empordà. L’objectiu és aconseguir que Palafrugell i el Baix Empordà 
continuïn essent una destinació de qualitat reconeguda. 
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3.4 RRPP I ALTRES ESDEVENIMENTS 

 
• Club Patinatge artístic Palafrugell – 27 de gener – Material promocional. 
• XII Internacional Tennis Sennior - Del 7 al 12 d’abril – Material promocional. 
• Euro Làser Màster Cup 2015 – Del 16 al 19 d’abril – Material promocional. 
• XV Copa d’Europa de patí a vela – De l’1 al 3 de maig – Material promocional. 
• XXIII Míting Internacional d’Atletisme –6 de juny – Material promocional. 
• CTC 2015 Winner Senior competition - Del 18 al 20 de setembre – Material promocional. 
• Trofeu Pili Hernandez - Del 19 al 20 de setembre – Material promocional. 
• Torneig internacional IV Copa Llatina Hoquei sobre patins (veterans) – Del 25 al 27 de 
setembre - Material promocional. 
• Radical Swim 2015 – 10 i 11 d’octubre - Material promocional. 
• Regata Toni Pelegrí – In Memoriam – 17 i 18 d’octubre - Material promocional. 
• Trobada de Clubs de Hoquei – 19 de desembre - Material promocional. 
  
 (Consultar el punt  3.2.2 per saber el material entregat) 
 
 

3.5 ELABORACIÓ D’UN DOCUMENT PER A L’ELABORACIÓ DE L’ESTRATÈGIA A CURT 
I LLARG TERMINI DE LA PROMOCIÓ TURÍSTICA DE PALAFRU GELL 
 
El text s’engloba dins les tasques previstes en el “Pla per el Desenvolupament Econòmic i 
Cohesió Social 2013-2018”  desenvolupat per l’Ajuntament de Palafrugell amb l’objectiu de 
definir el model de municipi que es vol per als temps propers. 
 
El passat 26 de març es va presentar oficialment a l’Auditori del Museu del Suro el document 
Palafrugell, Estratègia Turística. L’ampli document és  el  resultat  de  les tasques  que s’han 
anat  realitzant  al  llarg del 2014  i  que  han  consistit  en  la realització  d’una anàlisi  de  la 
situació  dels recursos  del  municipi,  l’observació  de la  situació  dels mercats  i 
dels competidors, així  com  en  conèixer  la  visió  que  tant el  visitant com  els  agents  locals 
tenen  del municipi  en  clau  turística,  a partir d’enquestes i sessions de treball. Així, finalment 
s’han   pogut   realitzar 600 enquestes als visitants repartides en diferents moments de l’any, i 
sessions de treball amb la participació de 34 persones representatives del municipi i del sector 
turístic de l’entorn.  
 
El document assenyala les fortaleses i debilitats de Palafrugell com a destinació Turística, així 
com les principals oportunitats i les amenaces de la nostra destinació. Fet amb un procés molt 
participatiu amb el teixit turístic palafrugellenc, el text també assenyala les prioritats 
estratègiques que han marcat els principals actors. 
 
La síntesi de resultats es divideix en quatre apartats: L’oferta, la demanda, la marca i la gestió. 
D’aquí en surten els principals reptes com a destinació turística i les diverses formes 
d’afrontar-los. 
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4. COMERÇ 

4.1 MERCATS 

4.1.1  Mercat diari i setmanal 

 
NÚMERO D’ESPAIS i TITULARS MERCAT DIARI 

 
 Número espais Número 

titulars 
 Fruita i verdura Pi i Margall 19  17  

EXTERIOR Fruita i verdura 
aparcament 

  6    6 

  25 espais 23 titulars 
    
 Parades mercat de la carn 14    11 

Parades mercat del peix   8      8 
 22 espais   19 titulars  
   

INTERIOR 

TOTAL 47 espais 42 titulars 
 
NÚMERO PARADES MERCAT SETMANAL 
Primer semestre Núm. de parades……………..104 
Segon semestre Núm. de parades……………..102 
 
AMPLIACIONS TRAMITADES 
Mercat setmanal parada (1.114) 1 ampliacions  

TOTAL 1 
 

M.Setmanal parada 4067  1  TRANSMISSIONS 
TEMPORALS PARADES TOTAL TRANSMISSIONS TEMPORALS 1 
 
NOVES ALTES 
Mercat setmanal parades   0 

TOTAL  0 
 
CANVI VENDA PRODUCTE 
Mercat setmanal parades (1107, 4127,4019)   3 

TOTAL  3 
 
 
CANVIS DE NOM DE PARADA 
Mercat  setmanal parades (1059,1114, 1124, 1148) 4  

TOTAL 4 
 

Mercat diari fruita parada (FVAP03)   1 
Mercat setmanal parades 
(1028, 1088, 1141, 3015, 4019, 4051 
4127) 

  
7 

   

TRASPÀS PARADES  MERCAT 

TOTAL 8 
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RENÚNCIES MERCAT TRAMITADES 
Mercat  setmanal parades (1143, 4021) 2 
Mercat diari parada ( FVPM17 ) 1 

TOTAL 3 
 
Noves sol·licituds presentades per obtenir una parada al mercat setmanal/mercat diari 2015 
 

TIPOLOGIA PRODUCTE SOL·LICITUDS 
PRESENTADES 

 
Articles de basar, marroquineria 2  
Castanyes 1 
Fruita i verdura 4 
Pa i coques 1 
Roba 3 
Xurreria 1 

TOTAL PRESENTADES  12 
 
 

4.1.2  Concessions d’ocupació de via pública per la tempor ada d’estiu 
2014realitzades a les platges de Calella, Llafranc i Tamariu i al centre de Palafrugell 
(tot l’any). 

 
• Concessions a artesans individuals 
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CALELLA AUTORITZACIONS LLOC TEMPORADA ESTIU 

Artesania 2 c. de Chopitea Del 15 juny al 15 setembre 
 

Bolsos i  bijuteria 1 Pl. St. Pere Del 15 juny al 15 setembre 
 

Trenes 1 Pl. St. Pere Del 15 juny al 15 setembre 
 

Trenes 1 c. les Voltes Del 15 juny al 15 setembre 
 

Caricatures 1 c. Calau Del 15 juny al 15 setembre 
 

LLAFRANC AUTORITZACIONS LLOC TEMPORADA ESTIU 

Artesania 4 Ps. de Cípsela Del 15 de juny al 15 setembre 
 

Trenes 1 Ps. de Cípsela Del 15 de juny al 15 setembre 
 

TAMARIU AUTORITZACIONS LLOC TEMPORADA ESTIU 

Artesania 2 Ps. del Mar Del 15 de juny al 15 setembre 
 

Trenes 1 Ps. del Mar Del 15 de juny al 15 setembre 
 

Llaminadures 1 Ps. del Mar 15 i 29 d’agost 2015 
 

Xurreria 1 Ps. del Mar 15 i 29  d’agost 2015 
 

CENTRE VILA AUTORITZACIONS LLOC TEMPORADA ESTIU 

Xurreria 1 Camp d’en Prats  Tot l’any ( de dc a dg) 

Xurreria 1 Avda. D’Espanya Festa Major 

Llaminadures 1 Camp d’en Prats  31 maig 2015 festes de 
primavera 

Llaminadures 1 Campr d’en Prats  
 
12 de setembre 2015 
 

Creperia 1 Avda. D’Espanya  Festa Major 
 

Castanyes 1 Pl. Nova 
Del 6 d’octubre 2015 al 6 de 
gener de 2016 
 

Floristeria 1 Pineda Gèlia 23 d’abril St. Jordi 
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• Concessions realitzades a col·lectius d’artesania i alimentació. 
 

AUTORITZACIONS 
REALITZADES 

METRES 
LINEALS 

OCUPATS 
LLOC DIES AUTORITZATS 

2015 

CENTRE VILA 

1 col·lectiu 
d’artesania i 
alimentació 

 
 

12 

 
 

c/ Cavallers  

 
el 1er diumenge de 
cada mes durant tot 

l’any. 

1 col·lectiu 
d’artesania i 
alimentació 

 
 

12 

 
 

c/ Cavallers  

 
el 3er diumenge de 
cada mes durant tot 

l’any. 
 
 

• Concessions realitzades a col·lectius d’artesania i alimentació als nuclis de Calella, 
Llafranc i Tamariu atorgades mitjançant concurs públic per un termini de dos anys 
(2015-2016) prorrogables a dos anys més , adjudicats per Junta de Govern Local en 
sessió del 19 i 26 de maig de 2015 i classificats per Lots, segons la descripció al plec 
de clàusules. 

 

AUTORITZACIONS 
REALITZADES 

METRES 
LINEALS 

OCUPATS 
LLOC 

DIES AUTORITZATS 
Temporada estiu 

2015-2016 
i prorrogables. 

Lot 1: Calella i Tamariu (setmana santa, diada i ha vaneres )  

 
45 

 
Ps. 

Canadell 
(Calella) 

 
Setmana Santa 

 
45 

 
Ps. 

Canadell 
(Calella) 

 
Mercat de la Diada 

1 col·lectiu 
d’alimentació i 
artesania 
 

 
35 

 
Ps. del Mar 
(Tamariu) 

 
1er dissabte de 

setembre (havaneres 
de Tamariu) 

Lot 2: Calella i Tamariu (mercats dissabtes) 

 
20 

 
Ps. 
Canadell 
(Calella) 

 
2on dissabte de juliol 
i agost. 

 
1 col·lectiu 
d’artesania i 
alimentació  

 
20 

 

 
Ps. del Mar 
(Tamariu) 

 
Tots els dissabtes de 
juny, juliol i agost 
 

Lot 3: Llafranc (mercats de dimecres) 



 

Memòria IPEP 2015 
    71 
 

1 col·lectiu 
d’alimentació i 
artesania 

26 Ps. Cipsela 
Tots els dimecres de 
juliol i agost i el 30 
d’agost. 

                             
                        Lot 4: Tamariu (mercat de d iumenge) 
 
1 col·lectiu 
d’alimentació i 
artesania 

17 Ps. Del 
.Mar 

Tots els diumenges 
d’agost i darrer 
diumenge de juliol. 

 

4.1.3  Mercat de les Havaneres de Calella  
El dia 4 de juliol al Mercat de les Havaneres hi han participat un total de 36 parades, 

de les quals 24 han estat muntades al passeig del Canadell i 12 al c. Francesc Estrabau . 
 
Al Passeig del Canadell s’han ocupat 70 metres lineals i al c. Francesc Estrabau  31 metres 
lineals. 

4.1.4   Mercat de la Festa Major  
Dates del mercat :  del 16 al 19 de juliol de 2015. 

 
Només s’han pogut autoritzar les ocupacions de vía pública de les parades d’ una xurreria  i 
una creperia que s’han situat a l’entrada del pàrking de l’IES Baix Empordà que dona amb 
l’Avinguda d’Espanya. 

4.1.5   Mercat de les Havaneres de Tamariu 
Dates del mercat: 5 de setembre de 2015. 

 
Horaris de venda: tarda -vespre coincidint amb la Cantada d’Havaneres de la platja de 
Tamariu. Ha participat un col·lectiu d’alimentació i artesania ocupant 35 metres lineals al Ps. 
del Mar. 

4.1.6  Mercat del vespre a Palafrugell 
Dates del mercat   18 de juliol al 29 d’agost. 
Dies  Dissabtes de la temporada. 
Horari de venda De 18 a 22,30 h. 
Emplaçament    Carrer Pi i Margall, entre Plaça Nova i Carrer dels Valls 
Públic objectiu   Totes les edats 
Pressupost publicitat    0€ 

 
A. Organització 

 
Estava previst no celebrar el Mercat del Vespre però alguna artesana es va mostrar 
interessada a continuar. Vist que els comerços del carrer on es realitza també van manifestar 
ser partidaris que es celebrés, des de l’Ipep es va creure oportú, amb la condició que 
diàriament hi hagués una participació mínima de 10 parades. L’organització ha estat conjunta 
entre artesans i l’IPEP. Els artesans promotors han buscat artesans i han distribuït les 
parades, i l’IPEP ha informat als interessats i ha realitzar la gestió de la via pública facilitant els 
serveis, tramitant càrrecs... Per a l’IPEP no ha significat molt de temps de gestió. 
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B. Participació 

 
Han participat artesans individuals, cap col·lectiu, amb una oferta de 10 parades de productes 
elaborats pels mateixos artesans i 4 parades d’artesania alimentaria. El nombre de participants 
ha disminuït lleugerament respecte a l’edició anterior però significativament respecte a les 
edicions anteriors. 
 

PERÍODE  2015 2014 2013 

Nombre parades 14 17 
 

32 
 

Metres lineals 35 43 
 

77 
 

 
 

PROMIG 2015 2014 2013 

Nombre parades / dia 9,6 12,71 
 

14,25 
 

Metres parada / dia 21,57 32,14 
 

38,12 
 

 
 

C. Públic 
 
L’afluència de públic continua amb la tònica habitual respecte a edicions anteriors. 
 

D. Animació  
 
No s’ha efectuat cap animació especial per al mercat. Un bar del mateix tram de carrer disposa 
de terrassa, on s’oferia algun espectacle d’animació. 
 

E. Ingressos 
 
Els preus s’han adaptat a les ordenances fiscals ja que, al decidir-se tard la celebració del 
mercat, no s’ha efectuat cap acció complementaria (animació, propaganda...), no aplicant cap 
descompte als qui participaven diàriament. Les taxes segons les ordenances fiscals són de 5€ 
per dia i metre lineal, tarifa que pràcticament manté els preus respecte l’edició anterior que 
participaven cada dia. 
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Evolució del preus per metre lineal : 
 

PERÍODE 2015 2014-13 2012-2011 

1 dia 
setm./temporada 

- 28,38.-€/ml 
 

30,24.-€/ml 
 

1 mes  (4 dies) - 18,70.-€/ml 
 

37,20.-€/ml 
 

2 dies - 12,10.-€/ml 
 

11,88.-€/ml 
 

1 dia 5,00.-€/ml 6,60.-€/ml 
 

6,48.-€/ml 
 

 
 
S’han ingressat un total de 625,00€, participant només un dia a la setmana com a l’any 
anterior.  
 
 

Mercat Vespre 2015 2014 2013 

 
Total ingressos  

 
625,00€ 

 
987,98€ 

 
1.368,18€ 

 
 

F. Valoració  
 
El Mercat del Vespre és un mercat que no genera molt moviment, però si no es realitza 
l’acaben demanant artesans i establiments del mateix carrer. Sembla que ha entrat en un ritme 
que, tot i que des de l’IPEP es dona per finalitzada la seva realització, a última hora algú està 
interessat en que es segueixi realitzant.  
 
Si els artesans s’impliquen verdaderament en l’organització del mercat i l’assistència mínima 
és de 10 parades diàries es pot anar mantenint viu. El problema és si baixa la quota de 
participació ja que resulta un mercat pobre, o si els artesans no col·laboren prou ja que 
significa massa inversió de temps per a l’IPEP per als resultats obtinguts. 
 
Segons els artesans les vendes, com arreu, han anat disminuït tot i que es veu gent passejant. 
El punt més valorat és el respecte per la producció artesana. 
 
En resum, és un mercat agradable, veritablement artesà, que acompanya el carrer, però que 
no té gran repercussió en el conjunt del municipi. 

4.1.7 Mercat al C. Chopitea de Calella 
Aquest any no s’ha celebrat el Mercat d’artesania de Chopitea. Els artesans no varen quedar 
satisfets perquè no arribava gaire públic a les seves parades, ubicades a la placeta del carrer 
de Chopitea cantonada carrer de Pintor Joan Serra i una parada situada en el c. de Chopitea 
davant de La Caixa. Amb aquest mercat es pretenia animar el carrer de Chopitea, des del 
centre fins a l’aparcament 
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4.1.8 Recaptacions fetes per l’ IPEP 2014 
 

CONCEPTE IMPORT 

Mercat de les havaneres de Calella 3.731,11€ (ingre ssos IPEP) 
Festa Major    352,00€ (ingressos Ajuntament) 
Lot 1 (setmana santa, diada, hav. Tamariu)    525,0 0€ (ingressos Ajuntament) 
Lot 2 (calella i tamariu mercats dissabtes) 1.500,0 0€ (ingressos Ajuntament) 
Lot 3 (Llafranc mercats dimecres) 1.300,00€ (ingres sos Ajuntament) 
Lot 4 (Tamariu mercat de diumenges)    600,00€ (ing ressos Ajuntament) 
Artesans individuals Calella, Llafranc, Tamariu 3.1 39,00€ (ingressos Ajuntament) 
Mercat del vespre    625,00€ (ingressos IPEP) 
Estands i atraccions pista de gel 3.750,73€ (ingres sos IPEP) 
Publicitat lones pista de gel 2.492,60€ (ingressos IPEP) 
Material publicitari promoció turística 2015-2016 5 .324,00€ (ingressos IPEP) 

 

4.1.9 Segells de qualitat 

Sistema de gestió ambiental                    
Continuïtat en el projecte de sistema de gestió amb iental al mercat 
municipal (EMAS) 
 
Aquest any s’ha realitzat l’auditoria de certificació  per a la verificació del 
sistema de gestió ambiental, EMAS, que engloba el mercat d’alimentació 
diari i del diumenge . Aquesta certificació s’aprova bianualment.  
 
Durant aquest any, entre altres accions, s’ha efectuat:: 

• Canvi del punt recollida de l’oli domèstic per facilitar l’accés als ciutadans i el 
funcionament del operadors del mercat. 

• Campanya informativa dirigida al ciutadans sobre el producte de proximitat. Entre els 
participants s’han sortejat tres lots de productes de proximitat. Els productes ha estat cedits 
pels operadors del mercat i per Girona excel·lent 

• Campanya de foment dels productes de proximitat inclosa en la campanya RASCA 
L’UNÇA de promoció del comerç  
 
S’ha organitzat la següent formació dirigida exclusivament a operadors del mercat: 

•  Producte proximitat i venda de proximitat 

4.1.10  Accions promocionals .  
Revista Milfulls  : Revista trimestral dels mercats municipals editada conjuntament amb la 
Xarxa de Mercats Municipals de la província de  Girona (XMMG) que es reparteix a les 
parades del mercat de forma gratuïta. 
 
 
Rasca L’Unça  – Referència  al  10 .3 
 

4.1.11 Reunions amb el sector 
Operadors del mercat diari : S’han realitzat 3 reunions amb tots els operadors del mercat per 
tal de fer-los partícips de les decisions i accions a realitzar en el mercat . 
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4.1.12 Diversos 

• Concurs públic mercat peix per a l’adjudicació de la concessió de la parada número 8, 
Pesca pròpia, del mercat del peix.  

• II Jornada de mercats municipals. Organitzat per la diputació. Assistència destacada 
dels operadors del mercat de Palafrugell. 

• Col•laboració dels operadors en campanyes solidaries com són: alimentació infantil, 
violència de gènere, càncer colonrectal i càncer de mama. 

• Les obres realitzades durant aquest període han estat de manteniment. 

 

4.2 SERVEI D’ATENCIÓ AL CONSUMIDOR 
 
Des del servei d’atenció al consumidor s’ha atès un total de 54 persones  durant l’any 2015. El 
nombre d’usuaris ha disminuït lleugerament. 

4.2.1 Gestió de les demandes 
 

PROCEDIMENT 2015 2014 2013 

Informació per presentar una 
reclamació prèvia a l’empresa , 
i si posteriorment fos necessari 
presentar-ho a l’administració. 

22 Consum                    
16Telecomunicacions  

9 Consum 
6 Telecomunicacions 43 

 
Informació de com efectuar la 
reclamació per presentar-la al 
registre de l’Ajuntament  per a 
la seva tramitació. 
 

9 13 Diversos 
25 Viatges Kayuma 10 

Derivats a altres departaments  
/No procedents  per no constituir 
falta en matèria de consum, per 
no disposar documentació 
fefaent ...  

2 Assegurances            
1 Telecomunicacions   
8 Assessorament 
 

1 Sanitat 
1 Assegurances           
6 Telecomunicacions 
4 Assesorament 

8 

Altres   
 
1 

   
1 Derivat a ACC            
   

3 

TOTAL 59 67 64 

 
 
El nombre d’usuaris per consultes ha disminuït en 8 usuaris respecte a l’any anterior, no 
obstant els motiu d’utilització del servei ha estat més diversificat ja que no hi ha hagut cap cas 
concret que afectés a diversos usuaris, com va succeir l’any anterior amb el tancament de 
l’agència de viatges Kayuma. Es detecta que els usuaris acudeixen a aquest servei sense 
haver presentat la reclamació a l’empresa.. 
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4.2.2 Comparativa anual del tipus de consultes  
           

TIPUS 2015 2014 2013 

Reclamacions 41 58 56 
Denúncia    1 
Queixa  1  
Assessorament 18 8 7 

TOTAL 59 67 64 

 

4.2.3 Consultes per sectors 
 

SECTOR 2015 2014 2013 

Telefonia mòbil 8 7 16 
Telefonia fixa 8/2 5 16 
Habitatge 2 6 6 
Serveis turístics lleure - 26 5 
Subm. elèctric 7 4 4 
Comerç 8 6 3 
Assegurances 3 3 2 
animals -  2 
Gas 5 1 2 
Serveis financers - 1 2 
Restauració i hostaleria  4  1 
Vendes especials 1 1 1 
Servei reparacions 6 3  
Altres 5 3 4 
Transports - 1 - 

TOTAL 59 67 64 

 
 
Per primera vegada la facturació de l’aigua és motiu de reclamacions, en general han 
incrementat les reclamacions dels serveis de subministrament bàsics. 
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5. FORMACIÓ I OCUPACIÓ 
 

5.1 PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA EN EL SOMI  

 

COMPARATIVA ANUAL 2015 2014 

Consultes ateses 3283 4590 

Orientació per la recerca 
de feina 2418 3526 

Millora feina 51 65 

Formació 459 624 
Tipus de consultes 

Creació d’empreses 37 34 

Persones donades d’alta a la borsa de treball  626 1340 

Persones que han utilitzat el punt de feina 485 698  

Consultes ateses des del punt de feina 1843 2251 

Empreses que han fet sol·licitud de borsa 136 108 

Ofertes gestionades 267 284 

Currículums vitae elaborats 51 57 

Activitats formatives realitzades i/o 
promogudes 15 15 

Persones que han participat  en activitats 
formatives 338 395 

 
 

5.2 BORSA DE TREBALL 
Anàlisi estadístic detallat de la borsa de treball  2015 

 

COMPARATIVA ANUAL 2015 2014 

Persones inscrites a la borsa de treball 626 1340 

Empreses que han fet sol·licitud de borsa 136 108 

Ofertes gestionades 267* 284 

Núm. d’insercions registrades 564* 514 
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5.2.1   Dades destacables referents als usuaris 
La majoria d’usuaris (el 55%) arriben al servei per la xarxa de contactes. Per gènere el 
percentatge de persones inscrites enguany és de 50% dones i 50% d’homes. 
 
Aquest any un 58% dels usuaris actius disposen de mitjà de transport, enfront un 64% dels 
usuaris al 2014. Disposar de un mitjà de transport propi, és un factor més que facilita la 
inserció laboral 

 

EDAT

29%

24%

20%

19%

8%

16-25 26-35 36-45 46-55 +55

 
 

El 57% de les persones inscrites a la borsa de treball durant el 2015 tenen nacionalitat espanyola (el 
2014 la nacionalitat espanyola va suposar un 54% dels inscrits)  
 

 

PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA PER NAIXEMENT

CATALUNYA

ESPANYA

MAGREB

SUDAMÈRICA

CENTRE
ÀFRICA

COMUNITARIS 

RESTA

NACIONALITATSNACIONALITAT 
ESPANYOLA

57%

EXTRA 
COMUNITARIS

42%

COMUNITARIS
1%

 
 
 
 
 
 
 

  
La distribució dels usuaris per grups d’edat es manté 
molt estable en comparació als anys anteriors.  
 
Aproximadament el 40% d’usuaris són menors de 35 
anys. Els majors de 55 anys semblen resignar-se a no 
trobar feina i presenten més problemes motivacionals, 
d’adaptabilitat i de resistència al canvi. Els joves 
menors de 25 anys disposen de poca oportunitat de 
treball i es manifesten amb voluntat de ser orientats 
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NIVELL ESTUDIS

32%

3%

30%

26%

9%

neolectors estudis bàsics
secundaris Universitaris
no convalidats

 
 

5.2.2   Dades destacables referents a les ofertes d e les empreses.  
Amb la realització del Saló de Formació, Ocupació i Empresa del Baix Empordà, ha variat la 
via de gestió d’ofertes. En total, aquest any 2015 s’ han gestionat 410 llocs de treball (267 a 
la borsa de treball, i 143 al Saló). Al 2014  totes les ofertes es van gestionar mitjançant el 
servei de borsa de treball. 
 
El número d’empreses que contacta amb el SOMI segueix en augment: 136 empreses  han 
posat oferta.  

 
      1.  Empreses que han utilitzat la borsa de tr eball: 136 
 
 
 

PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA DE LES 
EMPRESES 

Palafrugell 56 
Calella 14 
Llafranc 8 
Tamariu 5 
Rodalies 4 
Altres del Baix Empordà 29  
Resta província i Catalunya 19  
Europa ( Alemanya) 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El nivell d’estudis dels usuaris és molt similar 
al dels dos anys anterior; aproximadament un 
terç dels usuaris tenen estudis secundaris, un 
terç tenen estudis bàsics o inferiors, i l’altre 
terç, o han convalidat el nivell formatiu 
adquirit en els seus països d’origen. 
 
 

EMPRESES
 OFERTANTS

61%
24%

1%14%

MUNICIPALS COMARCALS

PROVINCIALS ALEMANIA
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SECTOR EMPRESES 
SOL·LICITANTS TIPUS ACTIVITAT EMPRESES 

Ensenyament- cultura  9 
Lleure 7 
Sanitat/bellesa 3 
Serveis empresa 6 
Serveis llar 9 
Serveis persones 5 
Serveis en general 10 

SERVEIS  59 

Ett. Colectius 10 
Hotels 10 
Restauració 26 
Càmpings 3 
Bars 3 

TURÍSTIC 45 

Altres 3 
Comerç al detall 10 
Comerç al major 0 COMERÇ  11 
Mercats 1 
Construcció 1 
Energia 0 CONSTRUCCIÓ 5 
Altres 4 

EMPLEADORS 7 Assistència domicili 7 
Indústria surera 3 

INDÚSTRIA 5 
indústria alimentària 2 
Administració Local 3 
Administració 
comarcal 1 PÚBLIC 4 
Altres 
administracions 0 

Total 136   
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2.  Professions sol·licitades per l'empresa:  267 llocs de treball gestionats  
 

 
TIPOLOGIA DELS LLOCS DE 

TREBALL PROFESSIONS 

Personal coordinador i tècnic 14  
Personal administratiu 11  
Personal Aux. administratiu 3 
Personal de neteja i auxiliar 8 
Massover 0 
Atenció a públic, recepció 12  
Comercials, venedors/ores  12  
Auxiliars 1 

SERVEIS i GESTIÓ 63 

Controladors 2 
caixer/a - reposició 0 

COMERÇ 8 
Dependent/a 8 
Càrregs mitjos 6 
Cambrer/a 54  
Cambrer/a de pisos 8 
Cuiner/a 11  
Cuiner/a, ajudant 29  
Netejador/a, grums 2 
Recepcionista/informadors 3 
Informadors/es 2 
Personal auxiliar divers 2 
Rentaplats - marmitó 1 

HOSTELERIA i TURISME 120 

Vigilància, consergeria. 2 
Carnisser/a, peixeter 3 
Jardiner 2 
Manteniment  edificis 3 
Mecànic, planxista 0 
Manteniment-electricitat 3 
Xòfer 2 
Altres 5 

OFICIS 19 

Aprenent 1 
Tècnis i Aux. Infermeria   3 
Assistència a domicili 7 SANITAT 12 
Perruquer/a, esteticien 2 
Monitor/a lleure- esports   15 EDUCACIÓ I OCI 25 
Professor/a, tècnics educació   10 
Operari/ària indústria 18  INDÚSTRIA 20 
Tècnics/es indústria 2 
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3. Quadre resum: 
Empreses que han fet ús de la borsa de treball i les ofertes que han presentat  

 
 

2015 
SECTOR  EMPRESES OFERTES 

SERVEIS 59 72 
TURÍSTIC 45 126 
PÚBLIC 4 22 
CONSTRUCCIÓ 5 5 
COMERÇ 11 15 
EMPLEADORS 7 7 
INDÚSTRIA 5 20 
TOTAL 136 267 

 
 

Segons l’estructura productiva de Palafrugell, les empreses que han generat més demanda de llosc 
de treball, amb diferència, pertanyen als sectors econòmics de turisme, precedida del sector serveis.  

 

5.2.3  Altres dades en referència a les ofertes ges tionades 

 
 
 

                    Agilitat del Servei 
 
 
 
 
 
 

CANDIDATURES
 ENVIADES DONES

58%
HOMES

42%

 
 
  
 
 
 

PERSONES CANDIDATES 
ENVIADES A LES EMPRESES 

DONES 854 
HOMES 608 
TOTAL 1462 

Termini mitjà de gestió d'oferta (SOMI) 6,2 dies   
Termini mitjà de tancament d’ofertes (empreses) 47 dies 
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  TEMPORALITAT CONTRACTUAL 
TEMPORALS 199 
POSSIBILITAT CONTINUÏTAT 64 
ALTRES 4 

267 

Es manté la tendència de contractes 
temporals de curta durada (un 75% són de 
menys de 6 mesos) 

Es manté la proporció de la via de 
tancament de les ofertes.  
 

VIES DE TANCAMENT OFERTES 

Coneguts
9%

Publicació
7%

Internet
4%

Borsa pròpia 
m/autocandidat.

8%
Promoció interna

5%

SOMI
31%

Altres
36%

DURADA
 CONTRACTACIÓ

7-11 mesos
13%

1 any o més
10%

Fins a 3 
mesos

51%3 a 6 mesos
26%



 

Memòria IPEP 2015 
    84 
 

5.3 PUNT DE FEINA 

 
Servei consolidat i en activitat des del setembre de 2008 i en desenvolupament continuat.  
 
Aquest any 2015 s’ha treballat íntegrament en format digital, i degut a la interrupció del servei 
entre febrer i març per les obres d’ampliació i  millora de les instal·lacions, s’ha ofert el servei 
durant 43 setmanes , en comptes de les 49 o 50 habituals. La reducció de número de visites 
està relacionada amb aquest factor, i també amb el procés d’adaptació al format digital. 
 
 

PUNT DE FEINA 2015 2014 2013 
Total visites ateses 1.843 2.251 2.319 
Total persones ateses 485 698 687 
Mitjana usuaris per setmana 43 45 46 
Mitjana de sessions per 
usuari 3,8 3,3 3,3 

 
 
És un espai gratuït d’autoconsulta tutoritzada on es recolza la recerca activa de feina. L’objectiu 
principal és agilitzar la inserció laboral dels aturats posant al seu abast recursos materials, 
tècnics i humans. Aquest servei ens permet el foment de l’autonomia en la cerca de feina, el 
seguiment de casos, l’orientació formativa i professional, entre d’altres.  
 
A més del suport i la informació personalitzada referent a les eines de recerca, les oportunitats 
de formació i de treball que aporten els tècnics segons les necessitats i demanda dels usuaris, 
a  les Tauletes, els usuaris poden consultar les ofertes del SOMI, “La Cartellera” (el recull de les 
ofertes de feina de la comarca dels webs Feina Activa, Infofeina, Infojobs, Turijobs i altres), 
convocatòries de feina a Europa, i també la  informació actualitzada de formació municipal, 
comarcal, provincial i programes formatius i de treball.  
 
Per optimitzar recursos, la cartellera d’ofertes de treball s’elabora des del 2011 conjuntament  
amb les àrees de promoció econòmica d’altres municipis de la comarca (Consell Comarcal del 
Baix Empordà, Ajuntament de Begur i Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Ajuntament de La 
Bisbal, Ajuntament de Calonge, OTG Palamós i Ajuntament d’Ullà).  
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5.4  PARTICIPACIÓ EN PROJECTES OCUPACIONALS 

5.4.1  Programa Treball i formació per a persones a turades 
A. Projecte 1  

 
Control i justificació del programa subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons 
Social Europeu Treball i Formació per a persones aturades, priorit àriament majors de 30 
anys  que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per  desocupació . Projecte  dut a terme 
del 24 de novembre de 2014 al 23 de maig 2015,  anomenat Millora i adequació d'espais 
públics i dependències municipals a Palafrugell  . Veure punt 5.5 de la Memòria 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Projecte 2  
 
Sol·licitud, planificació, coordinació, execució, control i justificació del programa subvencionat 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu Treball i Formació per a  
persones aturades, prioritàriament majors de 45 any s que hagin exhaurit la prestació 
i/o el subsidi per desocupació . Es durà a terme del 9 de novembre de 2015 al 8 de maig 
2016 i consta de dos projectes: Millora i adequació d'espais públics i dependències  
municipals a Palafrugell i Suport administratiu per  a la transició de les administracions 
públiques locals cap a la digitalització . El programa permetrà la contractació de 10 
persones  (2 paletes, 2 manobres, 4 peons de pintura i 2 auxiliars administratives) a jornada 
complerta durant 6 mesos realitzant tasques de suport al manteniment de dependències 
municipals i de la via pública i tasques de suport administratiu que contribueixin a millorar 
l’eficiència del treball de l’administració local. Aquests treballadors s’ubicaran a l'àrea de 
Serveis, a l’Ipep i a l’àrea de secretaria de l’Ajuntament. El projecte inclou formació 
obligatòria de 80h  vinculada al lloc de treball dins l'horari de treball a càrrec d'un centre 
especialitzat i homologat en el certificat de professionalitat pertinent: els treballadors de 
brigada realitzaran 24h d’activitats d’auxiliar de magatzem (carretons elevadors) i 56h de 
gestió de residus. I els/les auxiliars administratius/ives 50.75h de gestió administrativa 
(ACTIC) i 29’25h de comunicació i atenció al client.  El cost total del projecte ha estat de 
91.797,52€, dels quals 89.112,96€ han estat subvencionats. 
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5.4.2 Programa mixt de formació i treball per a pir mis  
A. Projecte 1 

 
Programa Mixt de Formació i Treball per a Pirmis 20 14-15 anomenat Programa Integral 
Baix Empordà Progressa  es va desenvolupar del 30 juliol 2014 fins al 29 gener de 2015. 
Veure punt 5.5 de la Memòria 2014 
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B. Projecte 2 
 
Sol·licitud, planificació, coordinació, execució, control i justificació 
del programa subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i 
el Fons Social Europeu Programa Mixt de Formació i Treball 
per a Pirmis 2015-16 . El SOMI s’ha presentat per primera 
vegada a aquesta convocatòria com a ens sol·licitant i gestor i no 
com en els anteriors anys fent un conveni amb el Consell 
Comarcal per a l’execució del projecte. El projecte s’anomena 
Palafrugell Actiu  i es desenvoluparà des del 22 de desembre 
2015 i fins al 21 de juny 2016. El projecte permetrà la 
contractació de 10 persones (totes dones auxiliars 
administratives) al 100% de la jornada durant 6 mesos per 
treballar a diferents àrees de l’Ajuntament de Palafrugell realitzant 
tasques de suport administratiu i atenció al ciutadà. És el tercer 
any consecutiu que ens presentem a aquesta convocatòria però 
la primera vegada que liderem el projecte amb perfils diferents als 
de brigada. El projecte està coordinat per l’IPEP i hi participen les 
àrees de: Recaptació, Oficina d’Atenció al Ciutadà, Intervenció, 
Secretaria, Cultura, Joventut, Museu del Suro i Cal Ganxo, 
Serveis, Centre Municipal d’Educació. El programa permetrà la 
realització d’accions ocupacionals que integraran formació 
ocupacional transversal de 20h  en competències lingüístiques i 
aplicació d’aquestes a la redacció de textos i la pràctica laboral 
mitjançant la contractació de persones amb renda mínima, en 
aquest cas, dones. El cost total del projecte és d’uns 81.500€, 
dels quals 79.459’4€ han estat subvencionats. 
 

5.4.3  Programa Joves per l’Ocupació  
A. Projecte 1  
 
Participació activa, promoció, coordinació i seguiment del projecte subvencionat pel SOC i el 
Fons Social Europeu de Joves per a l'Ocupació 2014-2015  amb els mòduls formatius 
d’operacions bàsiques de cuina, bar i restaurant i atenció al client. Conveni de col·laboració 
entre ajuntament i Consell Comarcal en el marc del programa d’experiència professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya. Adreçat a joves d’entre 16 i 25 anys en atur amb o sense ESO, 
d’abast comarcal (hi participen l’Ajuntament de La Bisbal, de Torroella de Montgrí, Castell-Platja 
d’Aro, Santa Cristina d’Aro i Palafrugell), hi han participat 40 joves dels quals 10 (7 noies i 3 
nois han estat de Palafrugell . El projecte ha finalitzat al desembre 2015. Els joves han 
realitzat formació professionalitzadora de 300h, pràctica en empresa i la majoria, contractació 
subvencionada en empresa. Hi ha hagut fase d’acompanyament al joves per la recerca de feina 
i per a la matriculació i l’obtenció del graduat ESO a través de la IOC.. L’aportació de 
l’ajuntament ha estat de 4000€. Objectius: retorn al sistema educatiu i/o inclusió en el mercat de 
treball dels joves participants. 
  
La formació s’ha portat a terme de febrer a maig, d’una banda a l’aula (CME Palafrugell i Centre 
Cívic Platja d’Aro) i d’altra banda, al Restaurant La Tagliatella de Platja d’Aro, l’Espai del Peix 
de Palamós, Aula Gastronòmica de Vall Llobrega, i Hotel Costa Brava de Platja d’Aro.  
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Hi ha intervingut 6 professionals, fet que ha permès fer variada la metodologia docent i s’han 
introduït un major nombre d’hores de formació pràctica amb l’objectiu que els joves adquirissin 
confiança i seguretat. Pensem que aquest format ha facilitat l’assistència dels joves, que ha 
estat molt regular. 
 
És el tercer any consecutiu que participem en el projecte. Actualment, s’ha posat en marxa la 4ª 
edició del programa.  
 
Resultats: 
9 joves de Palafrugell han finalitzat la formació professionalitzadora de 300h. 
1 jove ha estat expulsat del programa. 
5 joves s’han matriculat a la IOC. 
6 joves han realitzat pràctiques en empresa. 
5 joves s’han inserit amb contracte laboral en empresa: 1 de 6 mesos i 4 de temporada estiu. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Projecte 2 
 
Posada en marxa de la 4 edició del programa Joves per 
l’Ocupació 2015-2016  Actualment, el projecte s’ha iniciat al 
gener de 2016 amb 9 nois i 1 noia que estan realitzant la 
formació professionalitzadora. El programa té les mateixes 
característiques que el programa anterior. 
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5.4.4  Dispositiu d’inserció sociolaboral Treballa’t pel teu futur 
Participació activa en el nou dispositiu d'inserció sociolaboral Treballa't pel teu futur  
conjuntament amb Pla de Barris de l’Ajuntnament. Quart any del projecte, prorrogable 
anualment. Dotat d’una estructura de recursos humans molt complerta: 2 tècnics insertors, un 
prospector d’empreses a mitja jornada i una auxiliar administrativa per la gestió. Han participat  
206 persones i s’han derivat 223 persones en situac ió d'atur  preferentment del barri de la 
Sauleda. Objectiu: millorar les competències laborals per la inserció al mercat de treball. La 
participació del SOMI radica en la derivació d’usuaris, coordinació de casos i promoció de 
l’ocupació d’aquestes persones. 
 
 

5.5  PRÒRROGUES AODL I PARTICIPACIÓ EN ALTRES PROJE CTES. 
 
Sol·licitud, gestió i justificació de la subvenció d’un Agent d’Ocupació i Desenvolupament local 
(AODL d’Ocupació i Formació) adscrit a l’equip tècnic del SOMI per dotar-lo d’estructura de 
recursos humans amb un pla d’acció anual dirigit a fomentar les polítiques d’ocupació i formació 
vinculada al treball. Aquest 2015 ha correspost a la quarta i última anualitat d’aquest figura i 
s’ha sol·licitat una cinquena anualitat com a pròrroga extraordinària per al 2016. El seu sou és 
subvencionat el 80% pel SOC i el Fons Social Europeu. El 20% correspon a pressupost de 
l’Ajuntament. Actualment la pròrroga extraordinària ha estat aprovada pel SOC, però s’ha vist 
interrompuda per la necessitat de canviar de persona i la incompatibilitat de la subvenció amb 
aquest fet. S’ha hagut de renunciar a la subvenció.  
 

5.5.1.Sol·licitud nou AODL de Turisme 
Sol·licitud de la subvenció d’un nou Agent d’Ocupació i Desenvolupament (AODL de turisme) 
adscrit a l’equip tècnic de l’Ipep amb un pla d’acció anual per poder desenvolupar les línees de 
treball derivades del Pla Estratègic de Turisme emmnarcat dins el “Pla per al Desenvolupament 
Econòmic i Cohesió Social 2013-2018” de l’Ajuntament de Palafrugell per a l’impuls del 
creixement econòmic del municipi. Aquesta persona s’ha incorporat al seu lloc de treball alt 
novembre de 2015 i es coordina amb el SOMI per l’acompliment d’una part del seu pla de 
treball. El seu sou és subvencionat el 80% pel SOC i el Fons Social Europeu. El 20% correspon 
a pressupost de l’Ajuntament. 
 

5.5.2 Participació en el Projecte Ocupa’t 
Projecte OCUPA’T  amb pressupost de l’Ajuntament. L’Àrea de Benestar Social conjuntament 
amb l’àrea de Joventut, el SOMI, el Centre Municipal d’Educació i Pla de Barris estan treballant 
de forma transversal per al disseny d’un programa ocupacional destinat a joves en risc 
d’exclusió. Pendent d’execució el 2016 subjecte a la detecció de joves interessats a participar. 
 

5.5.3 Participació en el projecte Centre de segones oportunitats: El Balcó de 
Girona  
Estudi de la participació, com a entitat col·laboradora, en un macro projecte  provincial 
subvencionat pel SOC, dins el marc de Garantia Juvenil,  executat per la Fundació Intermèdia i 
la Fundació Oscobe, dirigit a joves entre  16 i 21 anys en atur i inscrits a Garantia Juvenil.  
L’objectu  final del programa és el retorn al sistema educatiu i/o la inserció en el mercat de 
treball passant per una fase prèvia d’emponderament i recuperació personal. 
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5.6 ACCIONS DE DIFUSIÓ 

 
A. Actualització constant de la web  del SOMI , treballant en estructura, continguts, 
formularis, banners, links per tal que quedin inclosos tots els serveis que ofereix el SOMI i 
poder informar a la ciutadania dels recursos i oportunitats existents.  
 
B. Programa de ràdio Palafrugell Treballa.  Participació activa amb temporalitat, 
majoritàriament, mensual. És una nova secció fixa de Ràdio Palafrugell on es parla d’un tema 
concret a proposar pel SOMI, de les novetats i informacions d’interès, de les ofertes vigents i 
del “consell del mes”. Actualment, es pot escoltar des de la secció de treball i formació 
(pestanya “què fem?”) de la web de l’Ipep. 
 

DIA EMISSIÓ TEMA 

 Dijous 15/01/15  11 AM.  L’ENTREVISTA 
Dijous 05/02/15  L’ENTREVISTA  2 
Dijous 06/03/15 El Saló d’Ocupació: prepara’t 
Dijous 30/04/15 El Saló: Balanç 
Dijous  14/05/15 Convocatòries públiques i borses d e treball 
Dijous 11/06/15 Garantia Juvenil 

Juliol Treballar a l’estiu 
Agost Filons d’ocupació 

Bibsons 30/10/2015 Entrevista: orientació per a jov es i garantia juvenil 
Octubre Programes de Formació i Treball i Joves per  l’ocupació 

Novembre El Currículum per competències 
 
C. Material que es difon habitualment des del servei: 

•••• Actualització d’enllaços de la web, ofertes de treball, convocatòries públiques de treball i 
informació referida a l’activitat del SOMI, activitats relacionades, oportunitats laborals, 
inclús a Europa i formatives i informació ocupacional d’interès permanentment. 

•••• Actualització de la cartellera d’ofertes i recull setmanal de l’oferta formativa del municipi, 
de la comarca i, en ocasions, de la província. Aquest material s’exposa com a material 
de consulta en horaris concrets. 

 
D. Altres mitjans de difusió utilitzats des del servei: 

• Actualització del taulell d’anuncis del SOMI.  
• Butlletí de l’IPEP. 
• Pàgines web de l’IPEP i de l’Ajuntament de Palafrugell. 
• Revista Can Bech (Ajuntament de Palafrugell). 
• Notes de premsa a través de l’Institut de Comunicació de l’Ajuntament. 
• Llistes de distribució de correu electrònic. 
• Facebook 
• Ràdio Palafrugell 
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USOS DEL PUNT
 D'AUTOSERVEI (SOC)

1611

423

5442

Renovació atur DARDO

Consulta d'ofertes i cursos

Informes i altres gestions

 

5.7 EL PUNT D’AUTOSERVEI DEL SOC  

 
Aquest punt d’autoservei és un aparell amb pantalla tàctil i teclat, que cedeix el Servei 
d’Ocupació de Catalunya al SOMI, ubicant-lo a les seves instal·lacions i que permet, d’una 
banda, acostar a la ciutadania a les noves tecnologies i d’altra banda, apropar als ciutadans 
alguns dels tràmits que es realitzen a les oficines de Treball amb l’objectiu de facilitar la gestió i 
estalviar els desplaçaments. 
 
Aquests tràmits són:  

• Consulta del catàleg de prestacions per desocupació. 
• Renovació de demanda d’ocupació. 
• Obtenció d’alguns informes d’ocupació. 
• Consulta i canvi de situació administrativa de l’usuari. 
• Impressió d’informes.  
• Informació de cursos de formació i ofertes de treball. 
• Preinscripció als cursos de formació. 

 
De gener a juny de 2015 es van realitzar  7476 gestions /usos  (9640 durant tot el 2014 ). Resta 
pendent la rebuda de dades fins a 31 de desembre del Servei d’Ocupació de Catalunya.  
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5.8 ACTUACIONS DESTACADES DEL SOMI 

  5.8.1 Accions de informació, orientació i assesso rament a la ciutadania 

ACTUACIONS 
D’ORIENTACIÓ 

ENTITATS 
COL·LABORACIÓ ACCIONS 

PUNT DE FEINA  SOMI 

Espai orientació en la recerca de feina: 
feina activa, portals, cv, entrevista, 
orientació en necessitats  formatives, 
informació oferta formativa 

DIGITALITZACIÓ 
AJUNTAMENT  
PALAFRUGELL ÀREA 
INFORMÀTICA, SOMI 

Digitalitzar informació d’ofertes i de 
formació:  el punt de feina  mitjançant 
l’utilització de tablets pc.  

CARTELLERA 
CCBE, SOMI, ALTRES 
AJUNTAMENTS DE LA 
COMARCA.. 

Actualització de cartellera , difusió de 
les ofertes, oreintació en l’ús dels 
portals 

ASSESSORAMENT: 
APROXIMACIÓ AL 
MERCAT LABORAL 

 SOMI, Assessorament per la inserció laboral, i 
la millora del perfil professional 

PUNT  D’AUTOSERVEI 
DEL SOC SOC, SOMI 

Informació i suport en l’ús de l’eina que 
els permet fer gestions amb l’oficina de 
treball sense necessitat de desplaçar-
se a la bisbal, apropar a la ciutadania 
l’eina digital 

ORIENTACIÓ NOVES 
TECNOLOGIES SOMI 

Sessions formatives per apropar les tic 
per la recerca de feina a través de l’ús 
de tablets  

ACOMPLIMENT DEL 
CONVENI AMB LA XARXA 
DE SERVEIS LOCALS DE 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 
(XSLPE) 

DIPUTACIÓ GIRONA, 
SOC, IPEP, SOMI 

Feina en Xarxa i Formació en Xarxa: 
promoció del protal del Feina Activa del 
SOC i difusió d’ofertes de feina i de 
formacions de la província. 

ESPAI ENTREVISTES DEL 
III SALÓ DE LA 
FORMACIÓ, L’OCUPACIÓ 
I L’EMPRESA  

CCBE, IPEP, SOMI 

Orientació en la recerca de feina: 
recursos comarcals, , com explicar les 
teves competències i com afrontar una 
entrevista  

GARANTIA JUVENIL SOC, CCBE, SOMI 
Informació, difusió i suport en la 
inscripció  perquè arribin recursos 
laborals i de formació als joves 

ACTUALITZACIÓ I 
MILLORA CONTÍNUA DEL 
NOU PROGRAMARI 
INFORMÀTIC 
GLOBALITZADOR DEL 
SERVEI I DIGITALITZACIÓ 
DE TOTA LA 
DOCUMENTACIÓ 

SOMI I EMPRESA 
INFORMÀTICA 
EXTERNA 

Traspàs digital de les dades dels  
usuaris i documentació, així com dades 
de les empreses i les seves vacants per 
la intermediació laboral 

ACTUALITZACIÓ 
CONTÍNUA I DOTAR DE 
CONTINGUT LA WEP 
IPEP- FORMACIÓ I 
OCUPACIÓ  

IPEP, SOMI Acostar els recursos ocupacionals a la 
ciutadania 

INTEGRACIÓ DEL 
PROGRAMA GALILEU 

SOMI, SOC, 
DIPUTACIÓ DE 
GIRONA 

Adaptació al SOMI de la metodologia 
impulsada pel SOC  en matèria 
d’orientació laboral a nivell de 
Catalunya 

PROGRAMA DE RÀDIO 
“PALAFRUGELL 
TREBALLA” 

SOMI, RÀDIO 
PALAFRUGELL 

Informar sobre ofertes vigen ts, 
programes ocupacionals i aspectes 
d’interès per a la recerca de feina 
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  5.8.2  Accions de informació, orientació i assess orament a les empreses 

 

ACTUACIONS  

 
Informar,  orientar i assessorar  a les empreses en  diferents temes vinculats al món 
laboral: tipus de bonificacions per contractació, vies de recerca de candidats , definició de 
perfils laborals, promoure la sensibilitat per l’ inserció igualitària, la conciliació i per la 
responsabilitat social. Informació de cursos de formació pels treballadors.  
  

Gestió d’ofertes de feina : atendre i orientar a les empreses demandants de treballador/es. 

Informar i sensibilitzar a les empreses  per  col·laborar en programes formatius : dirigir 
la prospecció puntual i amb l’objectiu concret de fer recerca d’empreses que puguin vincular-
se als projectes formatius que gestiona i/o coordina el SOMI.  
 

 

  5.8.3  Accions de Formació 

 
1. Tallers  formatius: ACTIV@T amb els dijous actius ”   
S’han realitzat aquests tallers al darrer trimestre 2015. Tenen com a objectiu millorar 
l’agilitat en l’ús de les noves tecnologies per a la recerca de feina.  

 

Activ@t per una recerca de feina efectiva 

DIA LLOC NÚM. PARTICIPANTS  GÈNERE HORA 

29/10/2015 CME 7 2h 5d   09:30-12:30 
05/11/2015 CME 7 2h 5d  09:30-12:30 
12/11/2015 CME 6 2h 4d   09:30-12:30 
19/11/2015 CME 6 2h 4d   09:30-12:30 
03/12/2015 CME 4 2h 2d   09:30-12:30 

Total assistència 30 10H -20D 15 hores 

 
Destinataris: A persones en recerca de feina i amb competències bàsiques en informàtica i 
amb formació acadèmica mínima de grau mitjà o equivalent 
 
Lloc : CENTRE MUNICIPAL D’EDUCACIÓ  
Aula d’ordinadors 
Horari : Dijous de 09:30 h. a 12:30 h. 
Formador/a : IVONNE NAVALES (AODL)  
Durada : 3 Hores   dijous 
Contingut: tallers pràctics on els assistents porten les seves eines i s’exploren 
competències i recursos 

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Fuente:
Negrita, Color de fuente:
Automático
Con formato: Color de
fuente: Automático

Con formato: Color de
fuente: Automático

Con formato: Color de
fuente: Automático

Con formato: Color de
fuente: Automático

Con formato: Color de
fuente: Automático

Con formato: Color de
fuente: Automático

Eliminado:  reclutament

Eliminado: r 

Eliminado: e

Eliminado: per la recerca 

Eliminado: i

Eliminado: amb objectius molt 
concrets 

Eliminado: ts

Eliminado: diferents i s’ha 
realitzat a 

Eliminado: través de

Eliminado: Planificació de 

Eliminado: En preparació 

Eliminado: “Noves 
Tecnologies i la recerca de 
feina

Eliminado:  (pròxicament)¶

Eliminado: dirigits 
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CONTINGUT PER SESSIONS 

Eines I 
Què diu el meu currículum de 
mi? 

 
CV: 
projectes  
assoliments 
 

 
Explorar quines eines tenim per la 
cerca de feina 

Competències I  
Marca personal: què em 
diferència dels altres 
 

 
Marca Personal:  
Habilitats i competències  
Conèc el meu perfil i el 
meu potencial? 
 

 
Coneixer i saber identificar 
coneixements, habilitats, aptituds 
per explicar-les . 
 

Eines II 
 
CV x competències 
 

 
Què transmet de mi el meu CV? 

Eines III 

 
Presentació del meu  CV 

 
Format e imatge i adaptación a les 
ofertes 
 

 
Competències II  
Què  dic jo i què interpreta 
l’entrevistador” 
 

 
Com superar una 
entrevista 
Entrevista  

 
Saber explicar les competències 

 
 

 2. Accions formatives, en temàtica laboral, dirigi des preferentment a joves :  
S’han realitzat 7 tallers d’orientació per a joves: 4 a l’IES Baix Empordà, 1 a l’IES Frederic 
Marti i Carreras, 2 en el programa Joves per l’Ocupació: 

 
DATA DESTINATARIS TEMÀTICA ASSISTENTS OBSERVACIONS 

16/03/15 
JOVES PER 
L'OCUPACIO 

L’entrevista de 
treball 18 Amb o sense ESO 

26/03/15 
IES BAIX EMPORDÀ Eines de recerca i 

circuit laboral 30 BATXILLERAT 

27/03/15 
IES BAIX EMPORDÀ 

Vull treballar: 
mercat laboral i 
nous filons 16 BATXILLERAT 

07/04/15 
IES FREDERIC MARTI I 
CARRERAS 

Garantia Juvenil i 
circuit laboral 62 

4RT ESO I 
BATXILLERAT 

09/04/15 
IES BAIX EMPORDÀ 

Vull treballar: 
mercat laboral i 
nous filons 14 BATXILLERAT 

20/04/15 
JOVES OCUPACIÓ LA 
BISBAL 

L’entrevista de 
treball 16 Amb o sense ESO 

10/06/15 
IES BAIX EMPORDÂ 

Opcions després de 
l’ESO i circuit 
laboral 15 4rt d’ESO 

5/11/15 

Joves entre 16 i 24 anys 

SESSIO 
INFORMATIVA 
PROJECTE JOVES 
PER L’OCUPACIÖ 18 

Centre Municipal 
d’Educació 

2/12/15 
IES BAIX EMPORDÂ 

Motivació i 
Objectius 11 4rt d’ESO 

   200 
 

Con formato: Color de
fuente: Automático

Con formato: Color de
fuente: Automático

Con formato: Sangría:
Izquierda:  0,63 cm

Con formato: Fuente: Sin
Negrita, Color de fuente:
Automático

Con formato: Fuente: Sin
Negrita

Con formato: Fuente: Sin
Negrita

Con formato: Fuente: Sin
Negrita

Con formato: Fuente: Negrita

Tabla con formato

Tabla con formato

Eliminado: ¶
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3.  Accions formatives, en temàtica laboral, dirigi des a persones nouvingudes 
 

CURS INICI FINAL ALUMNES LLOC HORES  

Sessió 
d’acollida  30/04/2015 30/04/2015 32 

Centre 
Municipal 

d’Educació 
3 

 
 

4.  Accions formatives vinculades a Programes de Fo rmació i Treball subvencionats 
 

• Cursos vinculats al  Programa Treball i Formació per a majors de 30  

CURS INICI FINAL ALUMNE
S 

LLOC HORES 
TEÒRIQUES 

HORES 
PRÀCTIQUES 

Carretoner  
 11/02/15 16/02/15 10 CME 24 h. 8 h. 

Gestió de 
residus  

 
02/02/15 11/02/15 10 CME 56 h.  

 
      Curs vinculat al  Progama ocupacional  Joves per l’ocupació  2014-15 

 
 
 
 
5.  Accions formatives vinculades al III Saló Forma ció,Ocupació i Empresa. 
Veure el punt 6. de la memòria 

 
6.  Recull i difusió de l’oferta formativa per a pe rsones aturades. A través de: 
 
� “Formació en Xarxa. Servei de “Formació en Xarxa” de la Diputació de Girona adreçat 

a les entitats adherides a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica. Aquest 
portal aglutina l’oferta formativa de millora de l’ocupabilitat a la demarcació de Girona. 
És un web fruit del treball col·laboratiu de les entitats membres de la Xarxa que 
n’aporten els continguts. És un Cercador de cursos a nivell províncial 

 
� Palafrugell és formació  per a activitats formatives promogudes pel SOMI. 

 
� Butlletí electrònic  Forma’t   

 
� Web de l’Ipep  

CURS INICI FINAL ALUMNES LLOC 
HORES 

TEÒRICO-
PRÀCTIQUES 

Formació 
en 

Hostaleria, 
Restauració 
i Atenció al 

Client 

Gener 
2015 

Desembre 
2015 10 

CME, Aula 
Gastronòmica 

Vallobrega; Espai del 
Peix de Palamós, 

Centre Civic Platja 
D’aro 

420h 

Con formato: Color de
fuente: Automático

Con formato: Color de
fuente: Automático

Con formato: Color de
fuente: Automático

Con formato: Color de
fuente: Automático

Con formato: Color de
fuente: Automático

Con formato: Fuente: 10 pt

Con formato: Fuente: 10 pt,
Negrita

Con formato: Fuente: 10 pt,
Negrita

Con formato: Fuente: 10 pt,
Negrita

Con formato: Fuente: 10 pt,
Negrita, Color de fuente:
Automático

Con formato: Fuente: 10 pt,
Negrita, Color de fuente:
Automático

Con formato: Fuente: 10 pt,
Negrita

Con formato: Fuente: 10 pt,
Negrita

Con formato: Fuente: 10 pt,
Negrita

Con formato: Fuente: 10 pt

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Color de
fuente: Automático

Con formato: Color de
fuente: Automático

Con formato: Color de
fuente: Automático

Con formato: Color de
fuente: Automático

Con formato: Nivel 1,
Sangría: Izquierda:  0,63 cm,
Sangría francesa:  0,63 cm

Eliminado: ocupacional 

Eliminado: Promoció 
Turística Local i informació al 
visitant

Eliminado: 28/12/2013

Eliminado: 2

Eliminado: 710

Eliminado: 120

Eliminado: 31/07/2014

Eliminado: 27

Eliminado: ocupacional 

Eliminado: ¶
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 5.8.4  Accions de participació, promoció i execuci ó de projectes ocupacionals per la 
inserció laboral 

  

PROGRAMA ENTITATS 
INTERVINENTS 

PARTICIPANTS ACCIONS 

DISPOSITIU DE TREBALL 
ALS BARRIS 

 SOC, Ajuntament 
Palafrugell i SOMI 

206 participants 
Derivats 222 

Coordinació amb l’equip, derivació i 
seguiment d’usuaris 

JOVES PER L’OCUPACIÓ 
2014-15: FORMACIÓ EN 
HOSTELERIA, 
RESTAURACIÓ I ATENCIÓ 
AL CLIENT 

SOC, CCBE I SOMI 10 joves 
Promoció, difusió, coordinació, 
preselecció de participants, 
seguiment, tallers formatius puntuals  

FORMACIÓ I TREBALL 
PER  A PERSONES 
ATURADES NO 
PERCEPTORES, 
PRIORITÀRIAMENT 
MAJORS DE 30 ANYS 
(2014-2015) 

 SOC, Ajuntament 
Palafrugell i SOMI 

7 
persones incorporades a la 
brigada de l’Ajuntament 
( 4 pintors, 2 paletes, 1 
manobre) 

Coordinació amb area serveis 
l’ajuntament i sol.licitud del programa, 
participació en  la difusió, selecció de 
participants i  seguiments, 
coordinació de la formació 

OCUPA’T 

Ajuntament de 
palafrugell: Àrees de 
serveis socials, Centre 
Municipal d’Educació, 
Joventud i SOMI.  

11 
Gestionat per Serveis Socials 

En fase de planificació, projecte 
formatiu i ocupacional destinat a 
joves entre 16 i 20 anys 

NOU AODL SOC, SOMI  1 Preparació i presentació de la 
sol·licitud d’un nou AODL de Turisme 

FORMACIÓ I TREBALL 
PER A PERSONES 
ATURADES  NO 
PERCEPTORES, 
PRIORITÀRIAMENT 
MAJORS DE 45 ANYS 

SOC, SOMI 
AJUNTAMENT DE 
PALAFRUGELL 

10 
4 pintors 
2 paletes 
2 manobres 
2 auxiliars administratives 
 

Sol·licitud, coordinació, execució i 
justificació del programa  

FORMACIÓ I TREBALL 
PER A PERSONES 
ATURADES  
PERCEPTORS DE RENDA 
MÍNIMA 

 SOC, Ajuntament 
Palafrugell i SOMI 

10 
auxiliars administratives 
 

Sol·licitud, coordinació, execució i 
justificació del programa 

JOVES PER L’OCUPACIÓ 
: FORMACIÓ EN 
HOSTELERIA, 
RESTAURACIÓ I ATENCIÓ 
AL CLIENT 
 2015-16 

CCBE  10 
Promoció, difusió, coordinació, 
preselecció de participants, 
seguiment, tallers formatius puntuals 

III SALÓ DE LA 
FORMACIÓ, L’OCUPACIÓ 
I L’EMPRESA  DEL BAIX 
EMPORDÀ 2015 

IPEP, CCBE i altres 
ajuntaments de la 
comarca i 
administracions 

39 expositors 
assistència aproximada de 
4000 persones 
22 empreses en l’espai 
entrevistes 

Organització i dinamització (veure 
apartat  específic del Saló a la 
memòria) 

AODL D’OCUPACIÓ I 
FORMACIÓ 

SOC, IPEP, SOMI, 
Ajuntament 1 

Sol·licitud pròrroga 5ena. Anualitat,  
execució programa de la 4arta. 
Anualitat, coordinació, i justificació del 
programa 
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6. SALÒ FORMACIÒ, OCUPACIÒ I EMPRESA 
 
L’acció més destacada del primer semestre del 2015 fou, sens dubte, la celebració a la Bòbila 
de Palafrugell de la tercera edició del Saló Formació, Ocupació i Empres a del Baix 
Empordà, els dies 12 i 13 de març .  
 
Aquest Saló, coorganitzat pel Consell Comarcal i l’Institut de Promoció Econòmica de 
Palafrugell (IPEP), va requerir d’una important feina prèvia de prospecció per tal d’assegurar 
que hi participaven un nombre significatiu d’empreses que poguessin posar sobre la taula un 
volum molt considerable d’ofertes de treball. Aquest objectiu es va poder complir amb escreix: 
 

• A l’Espai Entrevistes del Saló, 22 empreses, de les quals 12 eren de Palafrugell, varen 
ofertar 143 llocs de treball, i es realitzaren 679 entrevistes per cobrir-los.  
 
La feina del tècnic prospector dels dispositiu va ser fer els contactes previs amb les empreses 
de Palafrugell per mirar d’aconseguir el major número d’ofertes de treball possibles. En el punt 
6.1 C  s’adjunta la relació d’empreses i el contacte realitzat.  
 

6.1  ESPAI ENTREVISTES 
A. DISTRIBUCIÓ 

 
Es va habilitar com a zona d’ESPAI ENTREVISTES el lateral dret de la Bòbila. 
L’espai físic estava separat dels expositors per una filera de plantes, deixant un passadís per 
anar a les sales tallers. 
 
En el mapa es pot veure la distribució de l’espai el qual va es dividir en 4 àrees: 
 

 Taulell d’orientadors   
  
 
 Espai d’accés a la sol·licitud d’entrevista : dividit en 4 fileres 
 
  
 Espai de espera dels candidats per entrevista 
 
  
 Espai D’entrevista:  4 espais diferenciats per colors, espai extra, i recepció 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  

1 

4 

3 
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B. ESPAI ENTREVISTES  

 
• Les empreses van rebre 278 homes  i 401 dones de les següents poblacions: 

 
 

                                           
 
 
 

Palafrugell 
252 
37% 

Palamós 
112 
16% 

S. Feliu de G.   
66 
10% 

La Bisbal  
55 
8% 

Altres 
194 
29% 

I* 

1 
2 

3 4 4 4 4 4 

ESPAI  

I* 

I* Panell d’Informació d’Ofertes 

R 

R* Recepció Empreses O* Ofertes 

o 

ESPAI  
ENTREVISTE

ENTRAD 
SORTIDA 
 

o 

o 

o 

o 

o o 

I* 

1 

2 

3 4 4 4 4 4 

ESPAI  

ENTREVISTES 

I* 

I* informació del 

Saló 

I* Panell d’Informació d’Ofertes 

R 

R* Recepció Empreses O* Ofertes 

o 

ESPAI  
ENTREVISTE
S 
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C. EMPRESES PARTICIPANTS 
 
Van participar  22 empreses: 12 de Palafrugell,  5 de Pals i 5 d’altres ( Sta. Cristina, S. Feliu, 
Platja d’Aro, S. Antoni de Calonge i  Rupià). Del següents sectors : 16 empreses sector 
hostaleria i restauració;  1 empreses sector alimentació; 4 empreses sector serveis i 1 empresa 
sector comerç. 
 
Es van realitzar  58 ofertes de treball amb 143 vacants a cobrir . I  un total de 679 
entrevistes : Dijous matí 231, dijous tarda:182 i divendres matí 266. 
 
Entrevistes realitzades segon perfils:  

          

100 

195 

1 6 

91 

15 

100 

55 58 

9 15 19 
10 

3 
0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

1 

neteja - n. habit. 
cambrer/a 
cap bar - maitre 
cuiner/a - 2n cuina

aj. Cuina 
caixer/a- at. Públic

recepció 
administratiu/iva 
animació 
biciacompanyant 
comercial

vigilant

costurer/a 
peixater/a- carnisser/a 
perruquer/a 
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En el següent quadre es poden veure les empreses i les franges horàries de realització d’entrevistes:  
 

DIJOUS DIVENDRES 

HORA HORA HORA 

TAULA 
EMPRESA POBLACIÓ 

TAULA 
EMPRESA POBLACIÓ 

TAULA 
EMPRESA POBLACIÓ 

10:00 H. SANT ROC CALELLA 16:00 H. LA COSTA PALS 10:00 H. GARBI CALELLA 

11:30 REST.CASAMAR  LLAFRANC 17:30 H. LA TORRE CALELLA 11:30 
EL RACÓ 
SOSTENIBLE RUPIA 

Sta Cristina 

10:00 H. HOSTALILLO TAMARIU 16:00 RAFFEL AGÈS PALAFRUGELL 10:00 
GAP SERVEIS 
TURÍSTICS  

11:30 
NOVARA 
HOTELS LLAFRANC 17:30 ACOPA PALAFRUGELL 11:30 

GAP SERVEIS  
TURÍSTICS Sta Cristina 

10:00 H. TERRAMAR LLAFRANC 16:00 MAS FALET 
S.ANTONI 
CALONGE 

10:00 

 
 
KIMS 
CAMPING LLAFRANC 

11:30 NOVA PASTA LLAFRANC 17:30 

TOT GESTIÓ 
NOU - 
GIROROOMS PLATJA D’ARO 

11:30 

 
 
APATHOTEL 
GOLF BEACH 

PALS 

10:00 DISFRED Sant Feliu 16:00 

 
 
GAP SERVEIS 
TURISTICS Sta Cristina 10:00 

NOU SERVEI 
PALAFRUGELL 

PALAFRUGEL 
L 

11:30 
CAMPING 
CYPSELA PALS 17:30 

GAP SERVEIS 
TURÍSTICS Sta Cristina 11:30 

CAMPING 
CYPSELA PALS 

      10:00 REST VICUS PALS 

      11:30 REST CALAU  CALELLA 

 
 

6.2  PREPARACIÓ SALÓ FORMACIÓ, OCUPACIÓ I EMPRESA B AIX EMPORDÀ 2016. 
 
El 2016 Palafrugell repetirà per segon any consecutiu com a seu del Saló. Tot i que el gruix de 
la prospecció a empreses per tal d’aconseguir ofertes de feina es realitzarà durant els dos 
primers mesos de 2016, ja s’han començat a preparar les accions de prospecció i a fer els 
primers contactes. 
 
Com a primera mesura, es va decidir realitzar un vídeo per atraure empresaris al Saló i facilitar 
així la feina del tècnic prospector en les seves visites empresarials. Amb aquest objectiu, durant 
el mes de setembre del 2015 es va realitzar una selecció d’empresaris que havien participat a 
l’edició del Saló t 2015 per tal que expliquessin la seva experiència davant de càmera. 
Finalment, van ser tres les persones escollides: El senyor Carles Casanovas, gestor del 
Restaurant Nova Pasta i Terrassa Terramar, de Llafranc; la senyora Judit González, Cap de 
Recepció de l’Hotel Hostalillo de Tamariu; i el senyor Salvador Fuentes, gerent de Tot Gestió, 
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de Platja d’Aro. Van ser escollits perquè les seves respectives empreses varen participar al 
Saló per aconseguir personal amb un resultat més que positiu. El vídeo resultant es pot veure 
al següent enllaç: 
 
https://youtu.be/YR9t-Ggg5-s 
 
Aquesta eina audiovisual ajuda molt a la feina del tècnic prospector de cares a la prospecció in 
situ de finals d’any. Amb un bon TREBAL de difusió a través de la pàgina web, la newsletter i 
les xarxes socials de l’Institut de Pomoció Econòmica de Palafrugell, la informació sobre el 
Saló, els seus objectiu i els avantatges, ha arribat a la majoria d’empreses del municipi abans 
que el propi prospector les vagi a visitar. Així, quan aquest visita personalment a les empreses, 
aquestes ja saben de què va aquesta visita, i el tècnic pot dedicar-se a profunditzar en els 
aspectes més beneficiosos del Saló en particular i transmetre altres accions que es realitzen i 
que poden resultar d’interès per a les empreses.  
 
Amb tot, la prospecció d’empreses per el Saló 2016 ja ha començat. De moment, a banda de 
l’enviament massiu de correus informatius, el tècnic prospector està contactant, en aquesta 
primera fase, amb les empreses que ja van participar-hi l’any passat. A l’annex adjunt es pot 
veure la relació d’empreses contactades. 
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7. ÀREA D’EMPRESA - SERVEI D’EMPRENEDORIA 2015 
 
El 2015 hem continuat formant part de la Xarxa Catalunya Emprèn i hem treballat amb un 
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.  
 
Destacar que la tècnica en emprenedoria, Noemí Ruger, va deixar el seu lloc de treball al mes 
de març, ja que no es disposava d’una resolució favorable del programa Catalunya Emprèn i no 
es va poder suportar més el cost atès que no estava previst en el pressupost.  Durant aquest 
període i fins al mes d’octubre que és quan es va incorporar una nova tècnica dedicada al 100% 
al servei, les tasques vàren ser assumides pel gerent de l’Ipep, el Sr. Narcís Ferrer. 
 
La característica principal del pla de treball d’enguany ha estat centrar esforços en jornades de 
sensibilització en diferents col·lectius i millora de la formació i assessorament per la consolidació 
de les empreses recentment creades. 
 
El servei de suport a l'emprenedor fa de guia en la creació i creixement de les noves empreses a 
partir de l’assessorament i orientació en el Pla d'empresa i  l'anàlisis previ i necessari de la seva 
viabilitat. Un cop analitzada la viabilitat del projecte es dóna la informació per tal d'iniciar els 
tràmits necessaris per a la creació de l'empresa i accedir als ajuts i crèdits disponibles. Les 
principals línies d'actuació són les de sensibilització, acollida i orientació, assessorament, 
formació i accions de consolidació. 
 
 

 7.1  ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ 
 
Les accions de sensibilització del servei de suport a emprenedors es coordinen  amb les 
diferents àrees de l'Ajuntament de Palafrugell i consisteixen en diferents xerrades i accions 
destinades a augmentar el número de persones amb voluntat de crear empresa:  
 
1. Es va coordinar l’organització del III Saló de Formació, Ocupació i Empresa  (veure punt 6. 
de la memòria). Es van realitzar 11 conferències adreçades a l’empresa i l’emprenedoria i 35 al 
foment de l’ocupació.   
 
2. Amb l'Ajuntament s'han aprovat subvencions a empreses del municipi  (veure punt 1.4 de 
la memòria). Amb un capítol específic per a les persones emprenedores , per tal d’estimular 
el desenvolupament del teixit empresarial i la creació de nous llocs de treball. El públic objectiu 
del capítol d’emprenedors eren persones físiques inscrites a la Xarxa Catalunya Emprèn, que 
hagin obtingut el certificat de viabilitat previ a l’inici de l’activitat econòmica i l’alta censal s’hagi 
tramitat dins el període subvencionable.  
 
Núm. d’empreses: 22 (5 del Servei d’Emprenedoria). Total atorgat:   30.797,86 €  
 
3. El nou web de l’IPEP renovat durant l’any 2014, incorpora més informació sobre tràmits i 
enllaços d’interès per les persones emprenedores. També tenim la pàgina de Facebook que 
millora la proximitat en la comunicació amb les persones emprenedores. Continuem amb la 
publicació de notícies, recollides en el butlletí mensual que enviem a les empreses donades 
d’alta a la nostra base de dades. 
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7.2  ACCIONS D’ACOLLIDA I ORIENTACIÓ 

 
L'objectiu és donar tota la informació necessària per tal d'avaluar la idea de negoci, magnitud del 
projecte i/o ajudar a trobar una oportunitat de mercat. 
  
S’hi pot adreçar qualsevol persona amb o sense idea de negoci, resident i/o amb interès 
d'establir el seu projecte al municipi. És necessari demanar hora de visita prèviament per 
telèfon, web, correu o en persona.   Horari: De 9 a 14h de dilluns a divendres i dos tardes de 16 
a 19h.  
 
En aquesta primera presa de contacte, s’explica el projecte empresarial a desenvolupar i se li 
intenten resoldre els dubtes que es puguin tenir. S’informa així mateix, del conjunt de serveis 
que ofereix l’entitat en quan a emprenedoria així com la necessitat de fer el pla d’empresa per tal 
de poder estudiar la viabilitat del negoci.  La informació pot ser a nivell d'explicacions, web 
Catalunya Emprèn, Canal Empresa; amb el material editable sobre tràmits, finançament, 
estadístiques, xarxes de suport, jornades de formació o networking... 
 
Totes les sessions s'han fet individualment o en els grups de promotors/es que tenien en comú 
el desenvolupament del negoci, conjuntament. 
 
 

7.3  ACCIONS D’ASSESSORAMENT 

 
L’objectiu és facilitar les eines, així com tutoritzar a la persona emprenedora, per a realitzar el 
seu pla d’empresa, i veure’n la seva viabilitat. Així mateix es dóna certa seguretat i confiança 
tant a l'emprenedor/a com als agents implicats en el finançament.  
 
Es proposen inicialment 4 sessions, reforçades amb documentació en línia i impresa, tot i que es 
fan aquelles que es creguin necessàries. Ja que cada cas requereix un tractament diferent, en 
funció del tipus d’activitat i situació de la persona emprenedora. 
 
L'assessorament es centra en la forma d’abordar totes les parts del pla d’empresa : 

• Pla de màrqueting  
• Pla de producció o d’operacions 
• Pla d’ organització  
• Pla jurídic-fiscal  
• Pla financer 

 
  

7.4  ACCIONS DE FORMACIÓ 

 
Aquest any es va celebrar la 5a jornada emprendre @internet. L’objectiu general és formar als 
empresaris i emprenedors de les oportunitats que presenta Internet i les xarxes socials. 

 7.4.1  5a Jornada Emprendre @internet  
La 5a Jornada Emprendre @internet va tenir lloc el passat 24 de novembre de 2015 a l’auditori 
del Museu del Suro, amb una durada de 4,5 hores.  Va ser inaugurada pel regidor de promoció 
econòmica i primer tinent alcalde, el Sr. Albert Gómez. 
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         Pòster de la 5a Jornada Emprendre @internet 

 
 
En aquesta  Jornada es va fer èmfasis en les xarxes socials i pàgines web. Concloent  amb una 
taula rodona, on 3 empresaris/emprenedors van explicar els seus casos d’èxit a la xarxa.  
Assistència 70 persones. 
 
La primera ponència : Facebook i twitter per empresaris i emprenedors   va ser a càrrec de 
Txell Costa, de l’empresa de Comunicació+Màrqueting+Mindset Txell Costa. Durada 1,30h. 
 
La segona ponència: Posicionament web a cercadors: search engine optimi zacion(SEO ), 
va ser a càrrec de Mariona Sbert, de l’empresa 6tems, Comunicació Interactiva. Durada 1h. 
 
L’ última  ponència taula rodona : Empresa i Internet, un empresari i dos emprenedors ens van 
explicar els seus casos d’èxit a traves d’Internet i les xarxes socials: 
 

• L’extensió de la venda de vins i licors a la xarxa, Grauonline, a càrrec de Sergi Grau, 
adjunt a gerència de Vins i licors Grau, S.A.  

 
• Seguiment Futbol Club Barcelona (FCB), un cas d’èxit en la mobilització ciutadana a 

través de les xarxes socials, a càrrec d’Oriol Marimón-Clos, Vicepresident de l’Associació 
Seguiment FCB i CEO de l’Agència Sociol.   

 
• Perquè volem estar a les xarxes socials? a càrrec de Jordi Casassayas, consultor 

freelance. 
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 7.4.2 Disseny de pàgines web   

Curs a càrrec de GM Cloud Design: Com instal·lar i configurar un servidor local al propi portàtil  i 
gestió de la plataforma Wordpress. 
 
Durada 5 hores. Assistència 14 persones.  

 7.4.3  Com vols que et vegin els teus clients  
Curs a càrrec de  Marc Lozano i Tomé: Repàs del pla de marketing, per tal que les persones 
emprenedores aprenguin a establir els pilars del seu negoci.   
 
Durada 4 hores. Assistència 10 persones. 

 7.4.4  Google Adwords  
Curs realitzat amb la col.laboració de la FOEG, i a càrrec de Carles Ferrer: Com fer ús de l’eina 
on line i com interpretar els reports bàsics, per poder treure conclusions sobre l’ús i la navegació 
que els usuaris fan d’una pàgina web o bloc. 
 
Durada 4 hores. Assistència 3 persones. 
 
 

7.5  ACCIONS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA CONSOLIDA CIÓ. 

 
L'objectiu ha estat ocupar-nos del segment d'empreses que volen consolidar el negoci i 
aconseguir diversificar el teixit empresarial, amb menys de tres anys d’experiència.  
 
Per altra banda, hem treballat conjuntament amb la Xarxa de Serveis Locals de Promoció 
Econòmica (XSLPE)  i també amb la Xarxa Gironina de Creació d'Empreses (XGECE) amb la 
que compartim metodologia de treball per la millora de la competitivitat a la PIME. 
 
Al llarg del 2015 s’han fet 8 accions de consolidació, per tal de fer un seguiment del seu primer 
any de vida, i ajudar-los en l’elaboració d’estratègies necessàries. 
 
 

7.6  ACCIONS DE DIFUSIÓ 

 
1. Difusió amb material editat de la 5a Jornada veure 3.2.5 de la memòria. I com a  

difusió en canals online : 
• Web IPEP 
• Web Palafrugell-es 
• Web Catalunya Emprèn 
• Xarxes socials: facebook turisme i facebook empresa 
• Mailing a tot el personal : caps d’àrea + everyone 
• Mailing a sant Feliu de Guíxols, cambra comerç Palamós, consell comarcal baix 

Empordà, diputació de Girona, nexes a Forallac, àrea de joventut Palafrugell 
• Mailings als emprenedors dels últims 3 anys. 
• Email personalitzat a l’institut de comunicació per tal de fer-ne difusió. 
• Can Bech 
• Butlletí a totes les empreses. 
• Email personalitzat a l’INS Baix Empordà i a l’INS Frederic Martí i Carreras. 
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• Espai Dona. 
• OTG la Bisbal i OTG Palamós. 
• Càritas. 
• Dispositiu Úrsula. 
• Pantalles a l’entrada de Palafrugell. 

 
2. S’ha continuat amb la pàgina de facebook Ipep Empresa,  

   

                     
 
 
3. Amb el projecte Pla de Barris, s’han continuat amb les accions de prospecció d’empreses de 
Palafrugell, on s’ha informat sobre els diferents serveis de l’IPEP relacionats amb ocupació, 
assessorament per la consolidació d’empreses, accions formatives, subvencions, etc. 
 
4. I altres campanyes (premsa, internet i publicacions): 
 

a. Butlletí de l’IPEP i newsletters grupals de sensibilització i formació. 
b. Pàgines web de l’IPEP i de l’Ajuntament de Palafrugell. 
c. Revista Can Bech. 
d. Revista Palafrugell. 
e. Notes de premsa a través de l’Institut de Comunicació de l’Ajuntament. 
f. Cartells i fulletons de les diferents accions de sensibilització i formació. 

 
 

 7.7   RESULTATS DE LES ACCIONS PER EMPRENEDORS 

  
L’últim informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor)-Catalunya 2014, situa la taxa d’activitat 
emprenedora (TEA) de Catalunya en un 7,45%, i la TEA per demarcacions es situa en un 7,30% 
a Barcelona, un 7,40% a Girona, un 12,97% a Lleida i un 6,30% a Tarragona.  Som doncs, un 
país prou emprenedor. 
 
Al contrari del que es podria pensar i del que havia estat tendència anys enrere, on l’activitat 
emprenedora s’iniciava més per necessitat, ara la principal motivació és aprofitar una 
oportunitat. Així doncs, destaca un perfil de persona treballadora que vol emprendre per 
motivació d’un projecte personal, veient l’emprenedoria com una opció de carrera professional. 
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En el cas concret de Palafrugell, ens trobem que un 51% són persones ocupades i un 49% 
estan a l’atur. 
 

7.7.1  Perfil emprenedor 
 

En el quadre següent podem veure el perfil emprenedor dels últims 3 anys. 
 
   

 2015 2014 2013 
      
Total emprenedors/es 124 114 182 
        
Homes 55 47 88 
Dones 69 67 94 
        
Menors 25 anys 20 9 14 
25-54 anys 103 96 147 
Majors 54 anys 1 9 21 
        
Ocupats 63 50 95 
En Atur 61 59 82 
        
Orientació 93 86 142 
Assessorament 28 97 113 
Consolidació 8 5 13 
Total sessions 129 188 277 
Empreses creades 16 27 25 

 
I en percentatges 
 

 2015 2014 2013 
      
Total emprenedors/es 124 114 182 
        
Homes 44,35% 41,23% 48,35% 
Dones 55,65% 58,77% 51,65% 
        
Menors 25 anys 16,13% 7,89% 7,69% 
25-54 83,06% 84,21% 80,77% 
Majors 54 anys 0,81% 7,89% 11,54% 
        
Ocupats 50,81% 43,86% 52,20% 
En Atur 49,19% 51,75% 45,05% 
        
Orientació 72,09% 45,74% 51,26% 
Assessorament 21,71% 51,60% 40,79% 
Consolidació 6,20% 2,66% 4,69% 
Total sessions 201 200 277 
Empreses creades 17,2% 31,4% 17,6% 

 



 

Memòria IPEP 2015 
    108 
 

 
Com es mostra en el gràfic següent, durant el 2015 podem destacar que el perfil predominant 
són les dones amb un 55,65% (69), produint-se un lleuger increment respecte al 2014. I els 
homes representen el 44,35% (55), augmentant també el nombre en valors absoluts, respecte 
l’any anterior. 
Aquest any hi ha hagut un increment del 8%, del total d’emprenedors respecte al 2014. 
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Pel que fa a perfil d’edat, la gran majoria es concentra en la franja del 25 als 54 anys, amb un 
83,06%, tal i com ja venia essent tendència els dos últims anys.  
 
Ha baixat en 7 punts percentuals, el nombre de persones emprenedores majors de 54 anys, i 
per contra, han augmentat els menors de 25 anys que s’han interessat pel món de 
l’emprenedoria. 
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En quant al nivell de formació, un 50% dels 124 emprenedors que han passat pel servei 
d’emprenedoria, tenen estudis secundaris superiors (FP; BUP; COU; Batxillerat i Cicles 
Formatius), un 32% tenen estudis universitaris i només un 18% tenen estudis primaris i 
secundaris (graduat, ESO) .  
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El serveis demandats pels emprenedors, han estat en un 75% d’informació i orientació, un 
17,89% d’assessorament i un 6,5% de consolidació del negoci.  
Cal destacar la caiguda del nombre d’accions d’assessorament, tot i que el total d’emprenedors 
no ha baixat, sinó que ha tingut un lleuger increment  
 
Si analitzem més detingudament, veiem que hi ha hagut un gran nombre d’emprenedors que 
han participat exclusivament en accions de formació (17,74%). I que per altra banda, també hi 
ha un nombre important d’emprenedors que tenen una primera visita però el que busquen és 
l’existència d’algun tipus d’ajuda o subvenció. 
 
 
 

       

93

28

8

86
97

5

142

113

13

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2015 2014 2013

SERVEIS DEMANDATS

Orientació Assessorament Consolidació
 

 
 



 

Memòria IPEP 2015 
    110 
 

 
7.7.2  Tipus d’empreses 

 
Al llarg del 2015 s’han constituït 16 empreses, reduint-se el nombre respecte el 2014.  Aquí cal 
tenir en compte, tal i com ja s’ha comentat anteriorment, que de març a setembre no hi va 
haver un tècnic d’emprenedoria dedicat al 100% en aquest àmbit. 
 
Es continua amb el predomini de la figura del treballador autònom com a elecció principal de la 
majoria de promotors, 14 de les 16 empreses creades han optat per aquesta modalitat.  Només 
en un cas s’ha decidit per la creació d’una societat civil particular i en l’altre una societat 
limitada. 
Amb la reforma fiscal on les societats civils amb objecte mercantil passen a tributar a partir de 
l’1 de gener de 2016 per l’impost de societats, afectarà en el fet d’escollir aquesta modalitat al 
llarg de l’any, ja que no podran continuar tributant per IRPF. 
 
Pel que fa al negoci escollit pels emprenedors,s’ha diversificat molt en diversos àmbits, hi 
trobem comerç, restauració, teràpies, impremta, transports, organització d’esdeveniments.  
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8. PROSPECCIÓ D’EMPRESES 
 
Donada la seva naturalesa, una de les principals obligacions i necessitats de l’IPEP és mantenir 
un contacte permanent amb tot el teixit productiu del territori, per motivacions i objectius 
diversos. Totes aquestes actuacions poden encabir-se sota el paraigua de la prospecció 
d’empreses: traslladar als empresaris la informació dels serveis que se’ls hi ofereixen des de 
l’IPEP; crear o actualitzar el cens d’empreses del municipi; captar llocs de treball susceptibles 
de ser coberts per persones inscrites al Servei d’Ocupació o per estudiants en pràctiques; o 
dinamitzar les campanyes de desenvolupament local o comercial organitzades per l’IPEP entre 
els empresaris per tal d’implicar-los en projectes compartits. Aquestes son les tasques del 
prospector.  
 
El Tècnic Prospector d’Empreses és la persona encarregada de fer d’enllaç entre l’IPEP i les 
empreses i comerços de Palafrugell; n’és la cara visible, un pont que enllaça el sector públic 
amb el món privat, que sovint percep a l’Administració com un ens allunyat i poc coneixedor de 
les seves necessitats. 
  
Amb aquests objectius, doncs, el Tècnic Prospector ha realitzat tot un conjunt d’actuacions 
durant aquest any que passem a exposar a continuació.  
 

8.1 ACCIONS DE DINAMITZACIÓ DEL TEIXIT COMERCIAL I DE DESENVOLUPAMENT 
LOCAL.  
 
El tècnic prospector ha participat directament en el seguit de campanyes que es detallen a 
continuació, ja que aquestes resulten una oportunitat per conèixer i contactar amb la pràctica 
totalitat del teixit comercial del municipi. 
 

A. Campanya  Rasca l’Unça .  
 
El Mercat Municipal és el principal motiu pel qual moltes persones es desplacen diàriament al 
centre de Palafrugell. Per aquest motiu, des de l’IPEP es va endegar, ja fa tres anys, una 
campanya per promocionar-lo, entenent que, al fer-ho, es fomentava una major presència de 
visitants al nostre poble i tot el teixit econòmic se’n veuria beneficiat. Mitjançant aquest projecte, 
es pretén fidelitzar el client habitual dels comerços i atraure nous visitants a la població i al 
mercat. 
 
La metodologia de la campanya és obsequiar als clients que realitzin compres a les parades 
dels tres mercats diaris de Palafrugell (el de la carn, el del peix i el de fruita i verdura) amb 
butlletes “rasca-rasca” amb les quals podran aconseguir multitud de premis. 
 
Tots els premis s’ofereixen gràcies als establiments participants a la campanya (comerços, 
restaurants, bars, hotels, promotors culturals, sector serveis i altres col·laboradors) que, de 
manera desinteressada, s’uneixin al mercat per fer d’aquesta iniciativa una campanya de 
promoció de la ciutat. Aquesta és una tasca molt important duta a terme pel Tècnic en 
Prospecció, doncs es tracta de fer visites personalitzades a la major part del teixit comercial, 
turístic i de serveis per tal de convèncer-los a participar a la campanya. Amb la visita, s’aprofita 
per a fer una tasca de sensibilització dels empresaris, es trasllada informació municipal que 
pugui ser del seu interès i es detecten oportunitats de feina a les empreses visitades. 
  
La tipologia de les categories de la campanya en les que el Tècnic Prospector va participar es 
resumeix a continuació: 
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• Unça quotidiana. Els establiments participants, ubicats en l’entorn del mercat, ofereixen 

regals com esmorzars, diaris, pa, etc. depenent de la tipologia del negoci. Cada regal es 
d’un mínim del preu de venta al públic: bars i cafeteries, mínim PVP 3 €; premsa, 
fleques i pastisseries, mínim PVP 2 €. En total, per aquesta categoria de premis, es 
van visitar 18 establiments , dels quals 13 va acceptar participar a la campanya i 5 van 
declinar l’oferiment, quedant els percentatges tal i com s’indiquen en la  gràfica següent: 

 
 

 
 

 
• Unça comerç. Els establiments comercials que participen de la campanya ofereixen 

descomptes del 10% i el 20% a les persones portadores de butlletes premiades en 
aquesta categoria que van a comprar als seus establiments. Aquesta és la part en la 
que el Tècnic en Prospecció ha emprat més temps per dur-la a terme. S’han visitat un 
total de 141 establiments comercials  dels barris més cèntrics de la vila, dels quals 75 
han acceptat participar a la campanya i 66 han declinat fer-ho, la gran majoria al·legant 
el context socioeconòmic actual. La representació gràfica del percentatge es reprodueix 
a continuació: 

 
 

 
 

 
• Unça mercat. Els operadors del mercat col·laboren realitzant descomptes de 5€ o 10 € a 

les compres que realitzen els clients premiats. Les butlletes que es reparteixen en un 
mercat son bescanviables als altres dos mercats, per potenciar la compra als diferents 
mercats i afavorir la rotació de clients. El tècnic Prospector va contactar amb les 34 
parades dels tres mercats diaris , dels quals 28 han participat a la campanya i 6 han 
rebutjat fer-ho, obtenint els següents percentatges: 

CONFIRMATS; 
72,22% 

NO CONFIRMATS ; 
27,78%

TOTAL OK; 
53,19% 

TOTAL NO; 
46,81% 
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B. Campanya Flors i Violes.  

 
Palafrugell dóna la benvinguda al bon temps amb una festa dedicada a la primavera. De l’1 al 4 
de maig, Palafrugell s’omplí de flors, música, alimentació, art, llibres i roses, animació infantil i 
dansa en un itinerari entrellaçat per patis, jardins i carrers de Palafrugell. Comerciants, veïns, 
escoles... tothom prepara les seves millors gales per convertir Palafrugell en un espai 
primaveral que convidi a passejar i a gaudir de l’entorn.  
 
La participació del Tècnic Prospector en la preparació del Flors i Violes consistí en fer d’enllaç 
entre els anomenats “caps de carrer”, comerciants referents de cada carrer, amb la resta del 
teixit comercial. En aquest tipus de contacte es prima l’aprofundir amb les relacions personals 
amb els responsables del teixit comercial, cercar complicitats i sinèrgies. Si s’aconsegueix 
aquest objectiu, els responsables dels comerços es mostraran més oberts i predisposats a 
rebre amb bons ulls les diferents propostes que els pugui fer arribar el Tècnic Prospector. Es 
tracta, per tant, d’un tipus de feina de fons, de la qual no s’obtenen rèdits immediats, però que 
faciliten, i molt, les relacions de futur. 
 

C. Nou Projecte de Bus Turístic. 
 
L’IPEP, juntament amb l’Associació Turística de Palafrugell (ATP), l’associació d’empresaris 
turístics, ha endegat, enguany, el projecte de posar en marxa un Bus Turístic que uneixi tots els 
nuclis costaners de Palafrugell (Calella, Llafranc, Tamariu) amb la mateixa vila i amb els 
principals pols d’atracció turística, com els Jardins de Cap-Roig i el Far de Sant Sebastià, així 
com amb les principals atraccions culturals del municipi (Museu del Suro, Fundació Josep Pla, 
etc).  
 
La posada en marxa d’un servei com aquest ha comportat molts mesos de planificació i hores 
de feina. Un cop el Julivia Bus Turístic fou una realitat sobre el paper, calia anar a visitar un per 
un a tots els responsables dels diferents allotjaments turístics de la zona per explicar-los-hi el 
nou servei i implicar-los en la venda de tiquets, per tal d’assegurar la viabilitat econòmica de la 
proposta. I aquí és on entra la feina del Tècnic Prospector; aprofitant aquestes visites, 
realitzades juntament amb personal de l’IPEP, el Tècnic Prospector ha pogut conèixer in situ a 
aquests empresaris i prospectar les possibilitats de feina que ofereixen els seus establiments 
que, en temporada, solen ocupar a molt personal. Es tracta, doncs, d’un segment estratègic 
d’empresaris per el Tècnic Prospector, i la relació directa que hi ha hagut gràcies a la 
campanya del nou bus turístic –un projecte acollit molt favorablement per el sector- ha resultat 
d’allò més positiva. A continuació es detallen els establiments d’allotjament turístic que van ser 
visitats: 
 

TOTAL OK; 82,35% 

TOTAL NO; 17,65% 
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CALELLA 

HOTEL ALGA**** 
HOTEL GARBI*** 
HOTEL SANT ROC*** 
HOTEL MEDITERRANI** 
HOTEL LA TORRE* 
CAMPING LA SIESTA 1a. 
IMMO CALA MARQUESA 

LLAFRANC 

HOTEL BLAUMAR**** 
HOTEL LA MUNTANYA***  
HOTEL LLAFRANCH*** 
HOTEL LLEVANT*** 
HOTEL TERRAMAR*** 
HOTEL CASAMAR** 
HOSTAL LA LLAGOSTA 
CAMPING KIM'S 1a. 
CORREDOR-MATO 

TAMARIU 

HOTEL HOSTALILLO*** 
HOTEL TAMARIU*** 
CAMPING TAMARIU 2a. 
CORREDOR-MATO 

PALAFRUGELL 

APARTHOTEL ARRELS D'EMPORDÀ**** 
HOSTAL PLAJA 
HOSTAL L'ESTRELLA 

 
 

D.  Campanya de senyalització comercial. 
 
Durant els mesos de setembre i octubre es va posar en marxa un pla de senyalització 
comercial a Palafrugell. Aquest Pla és el resultat d’una antiga demanda per part del teixit 
comercial del poble, que reclamava una major visibilitat. Amb aquest objectiu, es va proposar 
de col·locar una sèrie de 9 plafons de gran format –3 x 1,3 metres- , situats  en llocs estratègics 
del poble per tal de que els visitants o professionals puguin ubicar de manera senzilla tots i 
cadascun dels establiments comercials d’una àmplia zona central de Palafrugell. 
 
Els plafons s’han col·locat en les següents ubicacions: 

• Ajuntament. 
• Carrer Estret (entrada a la zona comercial de vianants del centre). 
• Accessos al pàrquing del Casal (Carrer Caritat i Clavé). 
• Plaça de Can Mario (on es troba el Museu del Suro, la Fundació Vila Casas i altres 

equipaments culturals i turístics) . 
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• Estació d’Autobusos 
• Camp d’en Prats. 
• Plaça del Sol. 

 
La feina del Tècnic Prospector va consistir en anar a visitar tots els comerços i locals d’activitat 
econòmica per tal d’informar-los de la posada en marxa del pla i convidar-los a participar-hi. Tot 
i que en aquesta ocasió la visita no tenia com a objectiu informar-los de projectes concrets, la 
mateixa visita personal afavoreix els vincles de coneixença i confiança entre el Tècnic 
Prospector i els empresaris, afavorint posteriors contactes. A més, s’ha de remarcar que 
aquestes visites han estat especialment ben rebudes per part del teixit comercial, ja que 
responien a una demanda seva. En aquest aspecte, tothom va respondre molt positivament a 
aquestes visites, i van suposar un salt qualitatiu en la relació entre el Tècnic i les empreses 
locals, fet que afavoreix futures col·laboracions. 
 
Un total de 356 comerços, professionals de diversos  sectors i oficines públiques, és a 
dir, tots els ubicats en la zona central de Palafru gell van ser contactades pel Tècnic 
Prospector durant els mesos de setembre i octubre  per a sortit en aquets plafons de 
senyalització (veure llistat adjunt).  
 
 

8.2. ACCIONS INDIVIDUALS REALITZADES PEL TÈCNIC EN PROSPECCIÓ. 
 
Entre els mesos d’octubre, novembre i desembre del 2014 el Tècnic Prospector va realitzar una 
sèrie de visites personalitzades a un grup predefinit d’empreses de Palafrugell. L’objectiu 
d’aquestes visites fou, per una banda, fer arribar als empresaris informació directa i de primera 
mà sobre què és l’IPEP, quines son les seves funcions i de quina manera des de l’IPEP es pot 
ajudar a les empreses locals; aprofitant aquestes visites també es va realitzar una petita 
enquesta per saber la percepció que els empresaris tenen de l’IPEP i la valoració que fan de la 
nostra tasca. Amb aquests imputs rebuts esperem seguir millorant en la nostra tasca diària com 
a gestors públics. 
 
Per establir el criteri de selecció d’empreses es van tenir en compte les quatre grans àrees 
d’actuació de l’IPEP: Emprenedoria/Empresa, Turisme, Comerç i Servei d’Ocupació (SOMI). 
Cadascuna d’aquestes àrees va aportar una llista d’un mínim de deu empreses del sector per 
visitar, utilitzant un criteri de selecció basat en la poca o nul·la relació de l’empresa en qüestió 
amb l’IPEP. Així, s’ha aprofitat la campanya per traslladar a totes aquestes empreses 
informació sobre l’IPEP que desconeixien. De pas, amb aquesta separació per àrees, també 
ens hem assegurat que el Tècnic Prospector visités empreses de tot el ventall productiu i 
econòmic del poble.  
 
De les 45 empreses resultants, es van fer un total de 36 visites. Algunes de les empreses de la 
llista no s’han pogut visitar per motius estacionals (les del sector turístic n’hi ha que només 
treballen en temporada d’estiu), i alguna ja no estava operativa quan vàrem intentar posar-nos 
en contacte amb ells. 

8.2.1 Valoració de les visites 
Les visites del prospector van resultar molt positives des del punt de vista de la comunicació 
IPEP - Empreses. Al principi, al trucar demanant una cita amb els responsables de les 
empreses, es notava un cert recel per la seva part, potser degut a que estan més avesats a 
tenir un tracte amb l’Administració més de donar que de rebre. Un cop explicat el motiu pel qual 
se’ls volia visitar, però, aquests recels desapareixien i, en acabat, tothom es mostrà molt 
satisfet i agraït amb la visita. Tots els responsables de les empreses visitades van valorar molt 
positivament el gest de proximitat del Prospector d’anar-los a veure personalment a casa seva.  
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Molta de la informació traslladada a les empreses els hi era desconeguda, tot i que la majoria 
d’elles reben mensualment el butlletí de notícies que s’edita i envia des de l’IPEP. La informació 
sobre les subvencions municipals disponibles per a les empreses locals n’és el millor exemple. 
Es tracta d’informació útil per a les empreses i que, no obstant, no havia arribat pels canals de 
comunicació habituals que s’utilitzen des de l’IPEP. Sense excloure la responsabilitat de les 
pròpies empreses d’estar al dia de les informacions que son del seu interès, una de les 
principals conclusions, doncs, és que, més enllà de la comunicació electrònica, el tracte 
personal i directe segueix essent molt important. És evident que la visita personal requereix 
temps i recursos, però potser es podrien pensar noves formes de trobar-se periòdicament amb 
grups d’empreses i agents econòmics per tal de traslladar-los informació sobre què s’està fent 
des de l’IPEP i què se’ls hi pot oferir i, alhora, rebre uns feedbacks que ens permetin millorar la 
nostra tasca. 
 
A totes les empreses visitades se’ls hi ha fet una exposició sobre el funcionament general de 
l’IPEP i la seva estructura i s’ha deixat una carpeta amb el següent material informatiu: 

• Informació sobre subvencions a establiments i empreses locals. 
• Informació del programa “Joves per l’ocupació”, per incentivar a les empreses a 

col·laborar-hi contractant joves en situació d’atur. 
• Informació del programa “L’aprenent”, destinat a empreses que acullin en pràctiques 

nois i noies que encara no han acabat els estudis.  
• Informació sobre el funcionament de la borsa de treball de l’IPEP (SOMI). 
• Formulari d’alta al directori d’empreses de l’IPEP per tal de que les empreses que 

encara no hi constin puguin ser localitzades a través de la pàgina web de l’IPEP; de pas, l’alta 
al directori permet rebre el butlletí de notícies que s’envia a les empreses mensualment. 

• Enquesta de prospecció. Amb l’objectiu de millorar la nostra tasca com  a gestors 
Públics, el Tècnic Prospector va passar a tots els empresaris una petita enquesta per saber 
com se’ns valora des del món empresarial de Palafrugell. Aquestes son les preguntes de 
l’enquesta: 

 
1. Coneix l’IPEP? 
2. Sap quines àrees el conformen? 
3. Sap quines activitats s’hi duen a terme? 
4. Quantes vegades ha requerit els serveis de l’IPEP? 
5. Quins?  
6. Quin és el seu nivell de satisfacció amb el servei rebut? (Valoració 1 (molt deficient) 5 

(molt bona)) 
• Rapidesa en la resposta..................................................1 2 3 4 5 
• Tramitació de documentació............................................1 2 3 4 5 
• Tracte rebut:.....................................................................1 2 3 4 5 

Professionalitat.................................................................1 2 3 4 5 
Recepció de les seves preguntes i comentaris 

• S’han complert les seves expectatives?..........................1 2 3 4 5 
• En cas d’haver utilitzat el servei de contractació del SOMI, la persona 

recomanada tenia el perfil idoni?.....................................1 2 3 4 5 
 

7. Contactarà de nou amb nosaltres? 
8. Recomanaria l’IPEP? 
9. Propostes de millora. 
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8.2.2 Resultats de l’enquesta 
A continuació reproduïm en format gràfic els resultats obtinguts en les 36 enquestes realitzades: 
 

      
 
 
 

       
 
 
A la pregunta sobre quins serveis de l’IPEP han fet servir, la majoria (76%) de les 25 empreses 
que havien utilitzat alguna vegada els serveis de l’IPEP han fet servir el servei d’Ocupació 
(SOMI): 
 

        
 

Coneix l'IPEP ? 

Sí 35 97% 

No 1 3% 

Sap quines àrees el conformen?  

Sí 23 64% 

No 13 36% 

Sap quines activitats si duen a terme?  

Algunes 14 39%  

No 5 14% 

Sí 17 47% 

Quantes vegades ha requerit els serveis de l'IPEP?  

SOMI 19 76%

Emprenedoria 2 
8% 

Altres 4 16%  

Mai 11 31% 

Una 5 14% 
Vàries 20 55%  

Quantes vegades ha requerit els serveis 
de l'IPEP?  



 

Memòria IPEP 2015 
    118 
 

 
En quan a la valoració dels serveis rebuts, 23 de les 25 enquestes han respost estar satisfets o 
molt satisfets amb el servei rebut (4-5 de valoració), i dues l’han valorat com a correcte (3).  
 

      
 
Aquests percentatges només varien en les darreres dues preguntes, ja que tenen a veure amb 
les expectatives i, en el cas de les empreses que han contactat amb el SOMI, amb el perfil de 
la persona contractada. En aquests dos apartats hi ha més disparitat de respostes, en funció 
del resultat que les persones contractades han ofert a l’empresa i que no sempre estan a 
l’alçada de les expectatives.  
 
Les enquestes es responien de forma anònima i, com s’ha fet esment, l’únic objectiu era el de 
fer-nos una petita idea de com se’ns veu per tal de millorar el servei prestat. De totes les 
accions de Prospecció realitzades al llarg de l’any, aquestes visites personalitzades han resultat 
les més satisfactòries alhora de  traslladar acuradament als empresaris de Palafrugell 
informació sobre el funcionament de l’IPEP en general.  
 
 
 
 

Quin és el seu nivell de satisfacció amb el servei rebut?  

Bona /Molt bona 23 
92% 

Correcte 2 8% 
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9.  IMPOST SOBRE LES ESTADES EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS 
 
L’impost sobre les estades en establiments turístics (a partir d’ara IEET) es comença a aplicar 
l’1 de novembre de 2012 a tot el territori català. Aquest impost va ser aprovat pel Parlament de 
Catalunya per la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i 
de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics. 

 
L’impost s’aplica als establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings, establiments de 
turisme rural, albergs juvenils, habitatges d’ús turístic i embarcacions de creuer turístic. 

 
La quota tributària és d’un màxim de set unitats d’estada per persona (és a dir, a partir de la 8a 
nit no es paga), i pels majors de 16 anys. Fora de Barcelona ciutat, la tarifa general d’aquest 
impost és de 0,45€ per nit. Pels hotels de 4* és de 0,90€ i els de 5* i embarcacions de creuer 
de 2,25€. 
 
Aquest impost és un fons per al Foment de Turisme i es destina principalment a la promoció 
turística. El 30% de la recaptació del Fons està destinat a les administracions. Per a més 
informació: 
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_tributs/arxius/2012/refosa_ieet.pdf 

  
El gener de cada any, s’han de justificar les despeses realitzades amb els ingressos de l’IEET 
corresponents als dos últims trimestres de dos anys enrere i dels 2 primers trimestres de l’any 
anterior. 
 
D’aquesta manera, el gener de 2015 es van justificar els ingressos de l’IEET que segueixen: 

 
 

1r T 2n T 3r T 4t T TOTALS 

 
2013 

 
  28.619,47€ 2.732,14€ 31.351,61€ 

 
2014 

 
1.111,06€ 14.942,27€   16.053,33€ 

     47.404,94€ 
 

D’acord amb l’article 116.3 de la llei 5/2012, de 20 de març esmentada, el percentatge del Fons 
gestionat per les administracions locals ha de ser destinat al finançament d’actuacions 
concretes en l’àmbit de la promoció turística. Aquestes actuacions vénen determinades a les 
directrius d’actuacions del FFT que estableixen els eixos i prioritats en relació amb el destí dels 
crèdits del Fons i amb les polítiques de promoció turística reservades als ens locals: 
 

1. Suport als segells d’especialitat de la destinació: DTF, DTE, Turisme Sènior, Turisme 
Accessible. 

2. Millora de l’experiència turística del visitant mitjançant els serveis d’informació i atenció 
turística. 

3. Pla de formació en idiomes, en atenció al client i en prestació dels serveis, amb 
l’objectiu d’assolir l’excel·lència. 

4. Millora de l’experiència turística estimulant la creació i consolidació de nou producte 
turístic sobre la base dels recursos turístics de la destinació. 

5. Aplicació de les tecnologies de la informació i les comunicacions a la millora de 
l’experiència turística. 
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6. Millora de la senyalització turística de la destinació. 
7. Priorització de la captació de turisme interior, afavorint que el català faci turisme a les 

destinacions catalanes. 
8. Pla de captació i retenció de mercats de proximitat (Espanya i França) 
9. Pla de captació i retenció de mercats internacionals en coordinació amb el pla 

d’actuacions de l’ACT 
 
Seguint aquests criteris, les accions justificades el gener de 2015 es van repartir de la següent 
manera: 
 

2. MILLORA DE L'EXPERIÈNCIA TURÍSTICA DEL VISITANT EN ELS EQUIPAMENTS 
D'INFORMACIÓ I EQUIPACIÓ TURÍSTICA 4.209,16 

 
• Millora d’infraestructura (cortines) 
• Actualització i impressió guia 2015 

 
4. MILLORA DE L'EXPERIÈNCIA TURÍSTICA ESTIMULANT LA  CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ 
DEL NOU PRODUCTE TURÍSTIC SOBRE LA BASE DELS RECURS OS TURÍSTICS DE LA 
DESTINACIÓ 7.347,86 

 
• Nou fulletó turístic en rus 
• Edició de material Julivia bus turístic 

 
5. APLICACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS A LA 
MILLORA DE L'EXPERIÈNCIA TURÍSTICA 9.480,34 

 
• Nova pàgina web www.visitpalafrugell.cat 
• Compra i instal·lació webcam a Sant Sebastià  

 
6. MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ TURÍSTICA DE LA DEST INACIÓ 5.000,00 

 
• Vies Braves 

 
7. PRIORITZACIÓ DE LA CAPTACIÓ DE TURISME INTERIOR 22.013,98 

 
• Edició de material per campanya gastronòmica Es Niu 
• Inserció publicitària per promoció de la campanya gastronòmica la garoinada 
• Acte promocional “Parfois Palafrugell” a Toulouse 
• Estudi de la demanda – Universitat de Girona i Insetur 
• Conveni Comissió turística Consell Comarcal Baix Empordà 

 
Que sumen un total de despeses de ........................................................................ 48.051,34€ 
 
El mes de gener de 2016 es justifiquen els ingressos de l’IEET corresponents als 3r i 4t 
trimestre de 2014 i 1r i 2n trimestre del 2015, que corresponen als següents imports: 
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 1r T 2n T 3r T 4t T TOTALS 

 
2014   32.995,77€ 6.140,72€ 39.136,49€ 

 
2015 2.476,56€ 15.499€   17.975,56€ 

 
     57.112,05€ 

 
 
S’observa doncs un increment en els imports rebuts el 2015 en relació al 2014. Aquest fet es 
deu a un lleu augment detectat en l’ocupació hotelera així com a un major nombre d’habitatges 
d’ús turístic donats d’alta. 
 
Les actuacions dutes a terme durant aquest període, i dins les línies d’actuació establertes pel 
departament de Turisme de la Generalitat de Catalunya, són les que es detallen a continuació: 
 

9.1  NOU MAPA DE CAMINS  
 

Des de les oficines de turisme es detecta la mancança d’un mapa del municipi i rodalies on hi 
apareguin els camins, molt sol·licitats per ciclistes, senderistes però també per públic en 
general.  Aleshores es posa en marxa l’engranatge per poder editar-lo.  
 
Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Empordà, per resoldre dubtes sobre traçats de 
camins que formen part de circuits que formen part de les seves xarxes ; i amb el departament 
GIS de l’Ajuntament de Palafrugell, que ha cedit les capes de tots els camins sol·licitats per tal 
de facilitar les eines bàsiques al dissenyadors. S’ha dut terme  en els 4 idiomes més utilitzats a 
les oficines de turisme: català, espanyol, anglès i francès. També s’hi facilita informació sobre 
instal·lacions esportives i empreses del sector. 
 
El mapa es pot trobar a les oficines de turisme i penjat en pdf a la pàgina web del 
visitpalafrugell, dins l’apartat RUTES.  Ha estat molt ben rebut tant pels usuaris de les oficines 
de turisme com pel sector empresarial d’allotjament i del sector turístic en general. Així mateix, 
s’han rebut comentaris positius per part de turistes que l’han utilitzat per fer rutes. 
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9.2 SENYALITZACIÓ EXTERIOR OFICINA DE TURISME PINED A GÈLIA  
 
En resposta a comentaris d’usuaris de l’Oficina de Turisme Pineda Gèlia sobre la falta de 
visibilitat d’un indicador de la mateixa, perquè sigui més visible des de la carretera, i seguint el 
model establert per l’Agència Catalana de Turisme, es compra i s’instal·la un monòlit per 
col·locar a l’exterior de l’Oficina de Turisme Pineda Gèlia. Aquest té un cost de 1.459,26€. 
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9.3  CAMPANYA DE PROMOCIÓ GAROINADA SUD DE FRANÇA 
 
Amb la intenció de fer conèixer la campanya gastronòmica de la Garoinada a indrets del sud de 
França així com de consolidar-la, es contacta per segon any consecutiu amb els responsables 
de programes de les difusions del sud de la Radio Nacional Francesa, la que gaudeix d’una 
audiència més àmplia, per tal d’establir acords promocionals. 
 
S’ofereixen caps de setmana als oients de les tres emissions principals del Sud de França de la 
següent manera: 2 caps de setmana tipus “Pack Premium de la Garoinada” als oients de les 
emissores France Bleu Herault (capital Montpellier) i France Bleu Toulouse, valorats en 354€ 
cadascun, i 2 àpats Garoinada + sortida amb vaixell tradicional + tastet de garoines, per 2 
persones cadascun, als oients de France Bleu Roussillon (capital Perpinyà), valorats en 130€ 
cadascun.  
 
A canvi, amb France Bleu Toulouse  es pacta: 

• Anuncis i descripció del pack per part dels animadors durant dues setmanes, de dilluns 
a divendres. 

• Entrevista enregistrada per parlar de la Garoinada i el municipi. 
  

Amb France Bleu Herault , es pacta: 
• Anuncis i descripció del pack per part dels animadors durant dues setmanes, de dilluns 

a divendres. 
• Intervenció en directe d’una persona de l’Ipep per explicar en què consisteix la 

campanya, el pack i els principals atractius del municipi.   
 

I France Bleu Roussillon  ofereix: 
• Explicació del premi i mencions del municipi durant dues setmanes en el programa 

anomenat “La Cargolade”, que s’emet de dilluns a divendres d’11 a 11h30. 
• Intervenció en directe d’una persona de l’Ipep per explicar la campanya i els atractius 

turístics del municipi. 
 
TV3 contacta l’IPEP per tenir més informació sobre aquesta campanya i es desplaça a Llafranc 
el diumenge 1 de març per fer-ne un petit reportatge i una breu entrevista al regidor de 
Promoció Econòmica en la qual explica la campanya realitzada. L’interès de TV3 en aquesta 
campanya i la repercussió que aquest breu reportatge pot tenir al ser retransmès a tot 
Catalunya a l’edició tel telenotícies vespre del diumenge, és un fet molt satisfactori. 
 
Els restaurants participants a la Garoinada informen a l’IPEP que han detectat un augment de 
consumidors de “Garoinada” provinents del sud de França, motiu que es podria atribuir a l’èxit 
d’aquestes campanyes promocionals. 
 
 

9.4  BLOGUER PER LA GAROINADA 
 
En motiu de la campanya gastronòmica de la Garoinada, i amb l’objectiu de fer-la conèixer a 
altres territoris, es convida una bloguer alemanya afincada a Catalunya perquè vingui a 
experimentar-la de primera mà. 
 
El seu nom és Nicole Biarnés i és l’autora d’un blog de viatges especialitzat en el destí 
Catalunya i dirigit al públic alemany: http://www.freibeuter-reisen.org 
Dades del seu blog: 
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Gooogle Analytics (last 30 days):  
Monthly Page Views: 15.326+ 
Monthly Users: 7.052+ 
Monthly Sessions: 8.142+ 
(Stand 09/2015) 

 
El diumenge 1 de febrer participa a la sortida amb vaixell d’època des del port de Llafranc, 
amb degustació de garoines a bord, seguida d’un menú Garoinada i d’una passejada pel 
camí de ronda, des de Llafranc fins a cap Roig. Un membre de l’IPEP l’acompanya al llarg de 
tot el dia per poder resoldre tots els seus dubtes i oferir-li informació sobre el municipi. 

 
A continuació dues imatges de la seva visita: 

 
 

 
 
 

Després de la seva experiència, va publicar dos articles al seu blog:  
 
Un sobre la Garoinada : 
http://www.freibeuter-reisen.org/wie-schmecken-seeigel-garoinada/  
 
I un altre sobre els camins de ronda:  
http://www.freibeuter-reisen.org/die-ameiseninseln-bei-palafrugell/  
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9.5  ROADSHOW D’ALEMANYA 
 
Des del Patronat de Turisme Costa Brava s’organitza un roadshow a les ciutats de Munich i 
Hamburg, els dies 9 i 11 de febrer. 
 
L’ATP considera oportú participar-.hi per donar a conèixer la seva oferta d’allotjament entre els 
tour operadors alemanys que hi assisteixen. 
 
Un dels membres de l’ATP hi participa en representació de l’associació per presentar el 
municipi i la seva oferta d’allotjament. 
 
Des de l’IPEP es finança el cost de la participació a l’esdeveniment, que és de 605€, IVA inclòs. 
Les despeses de transport, dietes i allotjament corren a càrrec de l’ATP. 
 
Com que l’IPEP només hi participa assumint el cost de participació i no hi està involucrada a 
nivell de preparació del material per assistir-hi ni del seguiment, no se’n poden extreure 
valoracions.  
 
Recollint les impressions posteriors expressades per l’ATP, de cares a possibles futures 
participacions a aquest tipus d’acció, s’hauria de treballar i preparar un producte tancat abans 
d’assistir-hi i després de l’esdeveniment fer un seguiment personal per intentar obtenir-ne 
resultats més clars. 
 
 

9.6  DESCOMPTES D’ABRIL 
 
Vista la previsió de fluixa ocupació hotelera del mes d’abril i amb l’objectiu d’incentivar-la, es 
proposen accions publicitàries diverses. 
 
L’ATP proposa preparar paquets de caps de setmana que combinen allotjament + esmorzar + 
activitat a preus atractius. 
 
L’ATP encarrega el disseny i impressió de flyers informatius d’aquests paquets de cap de 
setmana per repartir a la fira Mercat del ram de Vic, que té lloc a finals de març, a la qual 
participen amb un estand compartit amb Turisme Begur i Sant Antoni de Calonge. El cost del 
disseny i impressió d’aquests corre a càrrec de l’ATP. 
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Des de l’IPEP se’n fa difusió a la pàgina web del visitpalafrugell.cat i es contracten falques 
publicitàries a les emissores RAC1 i RAC105. Es realitzen un total de 40 falques, de 25 
segons cadascuna, que es retransmeten entre finals de març i principis d’abril, per un import 
de 1.452€, IVA inclòs. 
 
També se sortegen 4 caps de setmana entre els oients que participen als jocs/concursos que 
organitzen aquestes ràdios. El cost dels caps de setmana l’assumeix l’ATP. 
 
La campanya resulta ser poc exitosa, ja que el nombre de paquets venuts és insignificant.  
 
Els motius d’aquest poc impacte es podrien atribuir als següents factors: 
 

• Massa paquets per escollir 
• Els paquets no inclouen àpats (només el de la ruta guiada Josep Pla a Calella) 
• Els paquets només es poden realitzar un dia en concret, coincidint 2 paquets en 1 sol 

dia. 
• Els preus dels paquets no són prou competitius 
• Reserva no centralitzada 
• Per obtenir el 25% de descompte en la reserva calen un mínim de 2 nits, cosa que no 

funciona amb el públic català, ja que solen fer escapades d’una sola nit. 
 
De cares a una propera campanya publicitària amb el mateix objectiu, es replantejarà el 
format i s’haurien de simplificar les bases de l’oferta. 

 

9.7  INSERCIÓ PUBLICITÀRIA AL MITJA 20 MINUTES 
 
Durant el mes de març i amb la mateixa intenció d’animar el flux de turisme el mes d’abril, es 
realitzen insercions publicitàries al mitjà de premsa gratuït 20 minutes, a les edicions que es 
publiquen i distribueixen a Toulouse i Montpellier. 
 
L'anunci es publica els següents dies, tant a Toulouse com a Montpellier: 
 

• divendres 13 de març 
• divendres 20 de març 
• divendres 27 de març 

 
La setmana del 16 al 22 de març es publica l’anunci a l'aplicació mòbil 20 minutes, tant com a 
pop-up com a banner. 
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Edició Montpellier: 
 

            Edició Toulouse: 
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En aquest cas, a banda de voler promocionar els paquets de cap de setmana dissenyats per 
l’ATP, el que es busca amb l’anunci és aprofitar les ganes de cap de setmana del lector, en 
un dia com divendres, per proposar-li Palafrugell com a destí d’escapada. 
 
Com passa amb la majoria d’insercions publicitàries d’un destí, sense promocionar un 
producte en concret, no es disposa de dades perceptibles per valorar l’impacte que han 
tingut. Però, a trets generals, es considera que el volum de turistes francesos ha augmentat 
aquesta temporada.  
 
 

9.8  TBEX  

 
El TBEX és el congrés mundial de bloguers especialitzats en viatges que se celebra anualment 
a diferents indrets del món. Del 30 d’abril al 2 de maig de 2015 se’n va celebrar l’edició Europa 
a Lloret de mar.  
 
Organitzat per BlogWorld & New Media Expo, en col·laboració amb el Patronat de Turisme 
Costa Brava i Pirineus de Girona, uns 800 bloguers d’arreu del món van participar en aquesta 
edició. 
 
Un representant de l’IPEP assisteix en aquesta edició del TBEX per fer contactes amb 
bloguers, alguns prèviament identificats pel seu potencial, així com assistir a ponències que 
poden ser d’interès per promocionar el nostre destí turístic.  
 
 

9.9  BLOGUERS - DAY TRIP 
 
En el context del TBEX i mitjançant el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, des de l’IPEP 
es fa arribar una proposta d’excursió pel diumenge 3 de maig, data en què acaba el TBEX. Ha 
de ser una jornada per un màxim de 25 bloguers i competeix amb 20 ofertes més d’excursions 
d’un dia arreu de Catalunya. La proposta per part de l’IPEP aprofitant l’últim dia del Flors& 
Violes, és la següent: 
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17 bloguers es van inscriure prèviament al TBEX per aquesta excursió. Els resultats d’aquest 
blogtrip es poden observar en els enllaços d’algunes de les publicacions recollides arrel 
d’aquesta jornada: 
 
The wandering gourmand: 
https://www.instagram.com/p/9_Nn6YPkIs/?taken-by=brichwrites 
http://thewanderinggourmand.com/flors-violes-festival-in-palafrugell-spain/  
http://thewanderinggourmand.com/coves-and-coastal-paths-in-palafrugell-spain/  
 
The girl with the suitcase: 
http://www.thegirlwiththesuitcase.com/2015/05/lloret-de-mar-e-palafrugell-in-costa.html 
 
The boho chica: 
https://instagram.com/p/2OfPJnlzkX/?taken-by=thebohochica 
https://instagram.com/p/2Oeh2Ulzi1/?taken-by=thebohochica 
https://instagram.com/p/2OdDWTlzv3/?taken-by=thebohochica 
https://instagram.com/p/2Ob7FClztB/?taken-by=thebohochica 
 
Follow my foot prints: 
http://www.followmyfootprints.nl/food-truck-festivals-in-europa/ 
 
Sara Robles: 
https://twitter.com/SaraRobles/status/595514801369014273 
 
 
 

 
 

https://instagram.com/p/2QnU2vKzwR/ 
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9.10  BLOGTRIP POST TBEX 
 
També dins el context del TBEX, des de l’IPEP es presenta una proposta de blogtrip de 3 dies 
per rebre a un màxim de 10 bloguers els dies 4, 5 i 6 de maig al Patronat.  
 
Els bloguers inscrits a aquest programa són els següents: 
 

Nom i cognom Blog URL Visites mensuals 

Peter Wuebker www.passingthru.com 5.066 
Nicole Biarnes www.freibeuter-reisen.org 9.179 
Amber Hoffman www.withhusbandintow.com 30.000 
Eric Hoffman www.withhusbandintow.com 30.000 
Alison Abbott www.greenwithrenvy.com 5.000 
Cyra Alcock www.gastronomicnomad.com 3.500 
Mindi Hirsch www.2foodtrippers.com 9.000 
Anne Lowrey www.parttimetraveler.com 8.500 
Brad Bernard www.mywanderlist.com 7.000 
Cristina C www.chasingtravel.com 4.000 
Ziva Raanan www.lametavel.co.il Desconegudes 

 
Es pot veure la seva satisfacció reflectida en alguns dels articles publicats arrel d’aquest 
blogtrip que es citen a continuació: 
 

• Freibeuter reisen: 
http://www.freibeuter-reisen.org/fischerhuette-palafrugell-michelin-stern/  
http://www.freibeuter-reisen.org/buchten-und-leuchtturm-calella-de-palafrugell/ 
 

• Side walk safari: 
http://www.sidewalksafari.com/2015/06/flors-i-violes-festival-palafrugell.html 
Hipe & hot: 
http://www.hipenhot.nl/de-mooiste-plekken-aan-de-costa-brava/ 
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• Passingthru: 

http://passingthru.com/2015/05/costa-brava-cuisine/  
 

• With husband in tow: 
http://www.withhusbandintow.com/catalunya-culinary-tourism/ 
https://twitter.com/HusbandInTow/status/597127792061501440  
http://www.withhusbandintow.com/extreme-eating-in-catalunya/ 
http://www.withhusbandintow.com/where-to-stay-in-costa-brava/ 
http://www.withhusbandintow.com/pastisseria-serra-catalan-pastry/ 
http://www.withhusbandintow.com/a-goat-in-the-kitchen/ 
 

• My wanderlist. 
https://instagram.com/p/2Q8NyALjsa/?taken-by=mywanderlist 
https://instagram.com/p/2RZvA-rjj2/?taken-by=mywanderlist 
https://instagram.com/p/2S08CJrjkm/?taken-by=mywanderlist 
https://twitter.com/mywanderlist/status/596255701472845825 
 

• Parttimetravel: 
https://instagram.com/p/2Rvn6_KIot/?taken-by=anne_elizabeth 
https://instagram.com/p/2TFe2sKIv0/?taken-by=anne_elizabeth 
https://instagram.com/p/2UPCRJqIgV/?taken-by=anne_elizabeth 
https://instagram.com/p/2WBpF6qIkL/?taken-by=anne_elizabeth 
https://twitter.com/anne_elizabeth/status/595489940831608832 
 

• Green with envy: 
http://greenwithrenvy.com/2015/05/eating-my-way-thru-costa-brava.html 
 

 

9.11  JULIVIA 
 
La temporada d’estiu 2015 ha consolidat un producte turístic que es va crear l’any anterior: el 
Julivia Bus Turístic. En aquesta segona edició s’han establert modificacions tant de la ruta com 
de les freqüències de pas del bus amb l’ànim de millorar el producte, però s’ha mantingut 
l’objectiu inicial de promocionar una millora en les opcions de mobilitat amb transport públic 
entre els nuclis costaners i la vila, per tal de  dinamitzar els recursos territorials turístics i 
minimitzar així el volum de vehicles privats als nuclis costaners. Amb aquest objectiu, l’empresa 
SARFA S.L., l’Ajuntament de Palafrugell i l’Associació Turística de Palafrugell signen un 
conveni que estableix que:  
 
Del 27 de juny al 6 de setembre de 2015 es posa en funcionament un autobús turístic 
descapotable de 34 places + conductor (amb possibilitat de 29 places + 1 PMR). Aquest bus 
realitza 10 expedicions diàries, 5 al matí i 5 a la tarda, amb sortides cada hora des de les 9.30h 
a les 14h i de les 16.30h a les 21h. 
 
La principal variació en el servei del Julivia Bus Turístic respecte l’edició anterior consisteix en 
la ruta del bus. Aquest any 2015 ha deixat de fer una volta circular amb sortida i arribada a 
Palafrugell en tots els seus trajectes. El primer servei surt a les 9.30h de Palafrugell i no torna 
fins el darrer servei del migdia, a les 14h. El mateix passa amb l’horari de tarda: només el 
primer surt de l’estació d’Autobusos de Palafrugell i no torna al nucli fins el darrer bus de les 
21h. En els demés trajectes, el Julivia bus turístic cobreix la ruta entre nuclis costaners, des del 
Cap Roig fins a Tamariu i viceversa. Aquesta modificació s’ha establert per millorar la 
freqüència de pas del Julivia en els nuclis costaners i assegurar la puntualitat del servei.  
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Degut als canvis realitzats en la ruta del Julivia Bus Turístic, es realitzen 3 expedicions diàries a 
Tamariu, amb sortida de Palafrugell a les 7.45h, a les 11.30h i a les 18.30h per tal de 
complementar el servei de bus regular entre Palafrugell i Tamariu. 
 
Hi ha un total de 16 parades, dues menys que l’any anterior. S’han eliminat les parades 
Canadell (al trobar-se molt a prop de la parada Passeig de la Torre) i la parada del Carrer 
Xaloc.  
 
Els bitllets es venen a les oficines de turisme, taquilles Sarfa i en el propi bus, així com en 
aquells establiments turístics del municipi que ho desitgin (enguany només n’ha venut el 
Càmping La Siesta). Els bitllets són vàlids per tot el dia que s’utilitzen, podent pujar i baixar 
tantes vegades com es vulgui, i s’ha mantingut els mateixos preus de l’any passat: 
 
• Menors de 4 anys: gratuït 
• Nens de 4 a 12 anys: 2,5€ per 1 dia. 
• Adults, majors de 12 anys: 5€ per 1 dia. 
• Nens de 4 a 12 anys: 5€ per 3 dies. 
• Adults, majors de 12 anys: 12€ per 3 dies.  
 
A més de poder fer ús del bus durant tot el dia, es pot gaudir dels descomptes i gratuïtats que 
algunes empreses del municipi ofereixen als clients del bus que presenten el tiquet del dia 
corresponent.  
 
Com a novetat, aquest any es fa una aplicació pels smartphones mitjançant la qual es pot 
obtenir informació complementària sobre cada parada en català, castellà, anglès i francès. 
 
A més de la informació que apareix a la guia pels usuaris, s’ofereixen dades històriques i altra 
informació d’interès. 
 
El cost per posar en funcionament aquesta aplicació, que es fa mitjançant l’empresa 
mostrarium, és de 211,75€ IVA inclòs. 
 

                       
 
 
Segons el conveni signat, l’Ajuntament de Palafrugell i l’IPEP es comprometen a: 
 

1. SARFA S.L. ha valorat un cost de les dues expedicions extres sol·licitades per 
l’IPEP de la L2 (Palafrugell - Tamariu - Palafrugell) amb sortida de Palafrugell a les 
11.30h i les 18.30h, durant el període comprès entre el 27 de juny i el 6 de setembre 
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de 2015 de 4.181,40 €.  
 

En el supòsit que la recaptació neta d’aquestes dues expedicions de la L2 
(Palafrugell – Tamariu -Palafrugell) del període comprès entre el 27 de juny i el 6 de 
setembre de 2015 no arribi a aquesta recaptació neta de 4.181,40 € l’IPEP abonarà 
a SARFA el diferencial fins a un màxim de 4.181,40 €. 
Aquesta despesa serà assumida des de l’aplicació pressupostària 32.4300.22602 “Altres 
despeses foment del turisme” del pressupost de despeses de l’IPEP per l’any 2015. 

 
2. Contractar el disseny del material de promoció del servei, d’acord amb les 

campanyes publicitàries a realitzar. 
 
3. Contractar l’edició de material (prospecte genèric, guia específica, identificador 

establiments que venen tiquets, identificador establiments que ofereixen descomptes 
i retolació parades). 

 
4. Contractar la comunicació de les millores dels servei i de la seva posada en marxa 

als mitjans utilitzats habitualment per l’IPEP. 

9.11.1 Finançament 
 

a) SARFA S.L. ha estimat un punt d’equilibri a partir de la recaptació neta (sense IVA) 
obtinguda en la L1 (Julivia) del període comprès entre el 27 de juny i el 6 de setembre de 2015 
de 34.655,16 euros, aquest punt d’equilibri inclou l’extensió fins a la rotonda del càmpings i la 
despesa per la disposició de vehicle descapotat. Aquest punt és molt important a tenir en 
compte, doncs enguany l’aposta pel producte ha suposat l’adquisició del vehicle, fet que fa 
augmentar considerablement el punt d’equilibri del producte durant els propers quatre anys. A 
partir del cinquè, però, aquesta despesa desapareixerà al quedar abonat el vehicle.  

 
1. En el supòsit que la recaptació neta de la L1 (Julivia) del període comprès entre el 27 

de juny i el 6 de setembre de 2015 no arribi a aquesta recaptació neta de 34.655,16€, 
l’IPEP abonarà a SARFA el diferencial fins a un màxim de 8.024,16€. Aquesta 
despesa serà assumida des de l’aplicació pressupostària 32.4300.22602 “Altres 
despeses foment del turisme” del pressupost de despeses de l’IPEP per l’any 2015. 

 
2. En el supòsit que la recaptació neta de la L1 (Julivia) del període comprès entre el 27 

de juny i el 6 de setembre de 2015 superés els 34.655,16 €, SARFA abonarà a l’IPEP 
una aportació d’import igual al 50% de la diferència.  

 
3. entre la recaptació neta real obtinguda i l’import de 34.655,16 € de recaptació neta 

prevista pel punt d’equilibri. 
 

b) L’IPEP i l’ATP es comprometen a fer la màxima difusió possible del servei amb els 
mitjans de comunicació que treballen habitualment, així com a la venda de tiquets, tant 
prèviament com durant el període de prestació d’aquest. Així mateix es comprometen a 
treballar per tal d’aconseguir avantatges i descomptes en diversos recursos turístics per als 
usuaris del servei. 

 
c) Justificació. SARFA S.L. justificarà mitjançant certificat signat que es presentarà abans 

del 15 d’octubre de 2015 els ingressos de la L1 i de les expedicions de les 11,30 h i 18,30 h de 
la L2, per tal de determinar el dèficit o bé per determinar la partició dels beneficis. 
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Relació de despeses de l’edició de material del Jul ivia 2015: 

 

9.11.2 Balanç 
 
En comparació a l’any passat, enguany s’han registrat menys passatgers, significant una venta 
de 475 tiquets menys: 
 
 

CONCEPTE PROVEÏDOR IMPORT IVA IMPORT TOTAL 

Adaptació disseny: guia, díptic, 
talonaris, adhesius, vinils per 
cada parada, 2x1, x-banners, 
displays, material APP 

Grafic Art Studio   960€ 201,60€ 1.161,60€ 

Impressió 4.000 guies   Grafic Art Studio 1.365€ 286,65€ 1.651,65€ 

Impressió 10.000 díptics Grafic Art Studio   475€  99,75€   574,75€ 

Impressió adhesius Grafic Art Studio    90€ 18,9€ 108,9€ 

Impressió talonaris tiquets Julivia Grafiques Agustí   402€   84,42€  486,42€ 

Impressió 16 vinils parades + 7 de 
suplement (muntatge i vinil de 
recanvi inclosos) 

Impacte rètols    64€  13,44€  77,44€ 

30 expositors per díptics Grafic Art Studio    55€ 11,5€ 66,55€ 

Globus i pals obsequi nens Giro Gift  336€  70,56€             406,56€ 

X-banners i foam peix promoció Palé 121€  25,41€ 146,41€ 

4 Plafons 2 x 1 Impacte Rètols 276€ 57,96€ 333,96€ 

TOTAL 
  

4.144€ 870,24€          5.014,24€ 
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En xifres econòmiques, aquesta davallada en el nombre d’usuaris s’ha traduït en un increment 
de l’import que l’IPEP ha d’abonar a SARFA segons conveni que a continuació s’explica: 
 
El punt d’equilibri fixat en el conveni entre l’IPEP i Sarfa pel Julivia, en data 8 de maig de 2015, 
s’establia en 34.655,16€ de recaptació neta. La recaptació neta de 2015 obtinguda ha estat de 
18.078,50€. No arribant al punt d’equilibri esmenat es genera un diferencial de 16.576,66, dels 
quals l’IPEP ha d’abonar a Sarfa el diferencial màxim de 8.024,16€ establert al conveni. 
 
Pel que fa a la línia Tamariu – Palafrugell, amb tres expedicions extres sol·licitades per l’IPEP 
en el mateix conveni esmentat, s’havien valorat en 4.181,40€ de recaptació neta. La recaptació 
neta obtinguda ha estat de 1.499€, no arribant a la recaptació estimada esmenada i generant 
un diferencial de 2.681,85€, que l’IPEP ha d’abonar a Sarfa. 
 
Per tant, en total, són 10.706,01€ que l’IPEP ha d’abonar a Sarfa en concepte del servei del 
Julivia i de la línia extra Tamariu – Palafrugell. 
 
Acabat el funcionament del Julivia, el 21 d’octubre Sarfa i l’IPEP es reuneixen per valorar la 
temporada i se n’extreuen les següents conclusions: 
 

1. Punts forts del nou itinerari: 
 

• Aquest any el recorregut i l’horari proposat permetia que el bus fos puntual. 
• Major facilitat a l’hora d’explicar els horaris ja que passava per cada parada a la 

mateixa hora. 
• El Julivia arriba a punts i connecta platges que el bus regular no arriba. Al ser un 

recorregut més curt permet més freqüència de pas per les parades. 
  

2. Possibles motius del descens de passatgers: 
 

• La poca connexió amb Palafrugell no donava la possibilitat de fer el circuit circular. 
• No sabem si els usuaris que l’any anterior van agafar el bus com a nou recurs 

turístics aquest any l’haguessin utilitzat. Possiblement hi havia l’efecte “novetat”. Una 
altra opció és que l’haguessin utilitzat però tampoc era fàcil combinar l’anada i la 
tornada des de Palafrugell. 

• L’any anterior els establiments turístics van aportar diners en concepte de tiquets i 
es veien amb la obligació de vendre’ls. Això ajudava a la promoció del servei. 
Enguany només un establiment tenia tiquets per vendre. 

• L’any passat es detectaven passatgers que feien la connexió entre càmpings i 
Palafrugell (per anar al supermercat, al mercat, etc). Aquest any no hi havia aquesta 
opció. 

 
3. Després de posar en comú els comentaris rebuts per diferents agents implicats (Sarfa, 

conductors, usuaris, oficines de turisme, empreses del sector turístic, etc.) sorgeixen altres 
factors a tenir en compte per la propera edició: 
 

• Replantejar novament el circuit : enllaçar amb més freqüència amb Palafrugell. 
• Retardar una setmana les dates del Julivia: començar el primer cap de setmana de 

juliol (en comptes de finals de juny) i acabar l’11 de setembre (en comptes del 6). 
• Plantejar la possibilitat d’establir un bitllet senzill per fer una sola part del recorregut 

(exemple: Tamariu al far de Sant Sebastià). Això permetria fer el recorregut en una 
sola direcció (Cap Roig – Tamariu o viceversa). El preu d’aquest bitllet hauria de ser 
superior a la meitat del bitllet de 5€ . 
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• Activar de nou l’aplicació per smartphones amb la possibilitat d’incloure audios 
explicatius.  

• Dotar el bus amb wifi perquè els usuaris es puguin descarregar i utilitzar l’aplicació.  
• Es proposa posar una parada a prop de Cala Pedrosa (a un lloc on no sigui perillós 

parar el bus). 
• Opció de parar el bus passat l’encreuament del C. Chopitea. Alguns passatgers 

quan el Julivia va direcció Cap Roig, pensen que gira cap al Chopitea i no baixen a 
la parada de l’Hotel Alga. Quan ho veuen demanen al conductor que volen baixar. 
No cal una parada específica però potser un lloc on poder estacionar correctament i 
baixar passatgers sense perill. 

• Proposar de posar alguna parada prop de la rostisseria Albó. Els clients del càmping 
Moby Dick, o residents dels apartaments propers troben que la parada de Sant Roc 
està massa amunt. 

• Moure la pilona i la senyal de la parada de Tamariu. El bus no gira i ha de fer 
maniobres. És perillós maniobrar en aquesta zona perquè hi ha molta gent per la 
zona. 

• Especificar a cada parada els horaris de pas (en cada direcció). No barrejar els 
horaris del bus regular amb els horaris del Julivia. 

 
 

9.12  VIES BRAVES  
 
Pel municipi de Palafrugell passen dues Vies Braves: una d’1km que uneix Calella amb 
Llafranc, i una altra de 1,2km, que uneix Tamariu amb Aigua Xelida. 
 
L’impulsor d’aquest projecte demana col·laboració als ajuntaments per tal de dinamitzar 
aquesta xarxa i l’Ipep col·labora amb una aportació de 5.000€  que seran invertits en: 
 
• Dinamització de les Vies Braves del municipi. 
• Senyalització amb cartells  
• Adhesius per les boies  
• Sessions de dinamització  
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9.13  ROADSHOW PAÏSOS NÒRDICS 

 

Els dies 21 i 23 de setembre, es va dur a terme a les ciutats d’Estocolm i Oslo (Suècia i 
Noruega, respectivament) un cicle de trobades comercials i presentacions promocionals de 
l’oferta turística de les destinacions turístiques gironines adreçat a una quarantena d’agències 
de viatges majoristes i minoristes de Suècia i Noruega, i trenta-set mitjans de comunicació dels 
dos països escandinaus. 

Cada acció es va iniciar amb un workshop entre representants d’empreses i entitats gironines i 
agències de viatge, i a continuació es va fer una presentació de la destinació dirigida als 
assistents. Els dos esdeveniments comercials i promocionals van acabar amb un còctel 
elaborat per el cuiner Marc Gascons, del restaurant Els Tinars, de Llagostera, que té una 
estrella Michelin. 

Amb el roadshow organitzat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona als països 
escandinaus es pretén estimular el mercat nòrdic envers les destinacions gironines i potenciar 
productes com ara el turisme de negocis, l’esportiu i el cultural. L’any 2014 van visitar 
Catalunya 758.000 turistes. L’estada mitjana dels visitants va ser de 6,2 dies i van generar una 
despesa de 151,20 euros per dia i persona. 

Com en el cas del roadshow d’Alemanya, L’ATP va decidir participar-hi amb un representant de 
la seva associació. L’IPEP va pagar el cost de la inscripció (605€) i la resta de despeses van 
anar a càrrec de l’ATP.  

De la mateixa manera, des de l’ATP es considera que per assistir a una acció d’aquest tipus 
haurien de crear prèviament un producte en format de paquets i un dossier complert per poder 
presentar i oferir el destí i la seva infraestructura d’allotjament. 

Per a properes participacions a roadshows o esdeveniments similars a aquest, també caldria 
fer un seguiment posterior amb les empreses amb les quals s’estableix un contacte dins el 
marc de l’acció, per tal que aquesta sigui més efectiva. 
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10.  CAMPANYA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL 
 

10.1  PRIMAVERA OUTLET MARKET 
 
En motiu de les Festes de Primavera, els dies 30 i 31 de maig, l’IPEP va organitzar el 
Primavera Outlet Market, la coneguda botiga al carrer, ubicada al centre del poble, entre els 
carrers Cavallers, Sant Sebastià, Plaça Nova i el Centre Comercial Cel Obert. 
 
La participació era gratuïta i oberta a tots els comerços del municipi. Hi van participar 35 
establiments. 
 
L’esdeveniment va comptar amb els següents mitjans de difusió: una pancarta situada a la 
rotonda de l’estació de servei BP, a la Plaça del Sol, el programa de Festes de Primavera i les 
xarxes socials de Turisme Palafrugell. 
 
 
 

       
 
 

10.2   EMBELLIMENT DE LA VIA PÚBLICA 
 
Arran del programa Aparadors amb vida, que tenia com a objectiu inicial la millora de la imatge 
dels carrers del municipi, aprofitant els locals buits amb aparadors per tal de promocionar 
esdeveniments i entitats del municipi, i degut a la dificultat d’utilitzar aquests interiors, aquest 
projecte va derivar en un acció d’embelliment de la via pública.  
 
En aquest cas, el mes d’abril es va condicionar la façana del Carrer Sant Anotni, 11, antiga 
Caixa de Girona. Es tracta d’una façana molt gran que ocupa pràcticament la meitat del carrer. 
 
El projecte dut a terme va ser el disseny i col·locació d’uns vinils, combinant la imatge de 
municipi i cites de Josep Pla respecte temes familiars dels habitants de la vila com la 
tramuntana o el món del suro. 
 
Hi va col·laborar desinteressadament Anna Aguiló, directora de la Fundació Josep Pla, fent-nos 
el recull de cites; i Rètols Brugué ,que es va adaptar al pressupost sol·licitat i va fer un petit 
patrocini de l’espai. 
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10.3 CAMPANYA DIMONI ESCUAT 

 
Del 4 de desembre de 2015 al 5 de gener de 2016 s’ha dut a terme una segona edició de la 
campanya de promoció i dinamització del comerç de Palafrugell per Nadal. Durant aquests dies 
el Dimoni Escuat ha tornat a la vila per repartit per les principals zones comercials felicitacions 
de Nadal que inclouen premis i vals regal. 
 
La campanya ha comptat amb 1.500 felicitacions, de les quals un 60% estaven premiades, per 
valor total de més de 7.000€. En aquesta hi han participat 114 comerços de la vila i parades del 
mercat municipal i hi han col·laborat entitats com la Quina del Centre Fraternal, el Cine Club 
Garbí, la Pista de Gel, l’àrea de cultura i l’àrea d’esports de l’Ajuntament. 
 
L’objectiu a assolir era promocionar i fidelitzar la compra al municipi per part dels seus 
ciutadans, clients habituals i visitants, és a dir, fomentar el comerç de proximitat. La qual cosa 
s’ha aconseguit totalment. 
 
Tota la informació de la campanya s’ha pogut consultat a www.ipep.cat  

10.3.1.  Novetats 
Aquest any hi ha hagut dos novetats: 

- S’ha obert la campanya a les parades del mercat municipal, participant-hi 11 parades: 2 
de la carn, 1 del peix i 7 de la fruita i verdura. 

- A les felicitacions premiades s’hi ha afegit un petit formulari per recopilar dades dels 
premiats i així crear una base de dades de clients potencials per a les futures 
campanyes de l’IPEP. 

10.3.2.  Activitats de carrer 
Degut al poc resultat que van tenir el gruix d’activitats al carrer l’any passat, enguany s’ha reduït 
el número d’aquestes: 

• Diumenge 13 de desembre: de 10h a 13h Fireta Solidària a benefici dela Marató de 
TV3, a Plaça Nova. 

• Dimarts 23 de desembre: a les 18h Caga Tió popular a C/ Cavallers, cantonada amb C/ 
dels Valls. 

• Dimarts 29 de desembre: a les 18h Nadales al carrer, ambla Coral Els Virolets. 

10.3.3.  Material editat 
S’ha editat el següent: 

� Cartell promocional 
� Fulletó promocional amb els establiments participants 
� Adhesiu identificatiu de l’establiment participant 
� Felicitacions de Nadal amb els premis 
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10.4.  ACOPA 

 
L’any 2014 ACOPA havia deixat de desenvolupar les seves  funcions de dinamitzadora 
comercial, degut a la manca d’implicació i col·laboració dels comerciants del municipi. Arran 
d’aquest fet, l’IPEP va prendre el relleu provisionalment, desenvolupant aquesta tasca de 
dinamització comercial. 
 
Després de mesos de negociació per tal de reactivar l’associació, el mes de març de 2015 es 
va presentar una nova junta amb un nou projecte per a la promoció del teixit comercial. És 
aleshores quan l’IPEP reedita el conveni de col·laboració amb l’ACOPA, en matèria de 
promoció del municipi, en concret, per a la dinamització del seu teixit comercial. 
 
Com a novetat en la signatura d’aquest conveni,  i per tal de facilitar l’arrancada de l’associació, 
l’IPEP va posar a disposició d’aquesta entitat una col·laboradora externa que duia a terme les 
tasques de dinamització comercial. 
 
A través d’un calendari d’actuacions consensuat i tutoritzat per l’IPEP, l’ACOPA ha dut a terme 
diverses activitats: 

• La 14ª edició dels Enfilalls, el mes de juny. 
• La 4ª edició Shopping Night, el mes de juliol. 
• La Fira Rebaixes d’Estiu al carrer, el mes d’agost. 
• I la campanya de Nadal, amb diverses accions promocionals i activitats de dinamització 

comercial al carrer, com sortejos de premis, vals descompte a les atraccions de Can 
Mario, per patinar a la Pista de Gel, passejos amb ponis… 
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11.  ACTIVITATS ORGANITZADES PER L’IPEP 
 

11.1 CAMPANYA GASTRONÒMICA: LA GAROINADA 

 
Aquest any la Garoinada ha guanyat un restaurant, El Balcó de Calella. Amb aquesta 
incorporació, la campanya ha arribat als 10 restaurants, lluny dels 5 amb què havíem arrencat 
el 2013 i, per tant, amb la certesa que la campanya gaudeix de molt bona salut. La decisió que 
es va prendre l’any anterior (flexibilitzar les normes i obrir menys serveis setmanals) ha 

contribuït a aquest augment de participants. 
 
La durada s’ha escurçat a petició dels mateixos restaurants 
ja que després de que l’any passat s’acabés el 31 de març, 
van comprovar que els dos darrers caps de setmana les 
garoines ja no estaven tan plenes. Es va decidir escurçar 
dos caps de setmana i acabar el 22 de març. Per tant, les 
xifres dels menús servits, són inferiors a les de l’any passat 
però s’han de tenir en compte aquests dos caps de 
setmana menys, que, per altra banda, els caps de setmana 
de març solen ser molt bons. 
 
Els restaurants han ofert, a part de l’entrant de garoines, 
l’opció de triar entre 2 segons plats: platillo amb escarxofes 
o bé un plat alternatiu diferent en cada restaurant. Les 
postres han estat amb fruita calenta i el vi dels Cellers 
Espelt. El preu del menú està entre els 35€ i 40€, depenent 
de l‘establiment. Els restaurants participants han estat: La 
Xicra, Xadó, la Casona (de Palafrugell), Hostal La Llagosta, 
Hotel Llafranch i Hotel Llevant, Hotel Terramar i Hotel El Far 
(de Llafranc), El Clot dels Mussols de l’Hotel Tamariu i El 
Balcó de Calella de l’Hotel Sant Roc. 
 

 

11.1.1 Fórmules Garoinada 
L’any passat ja es van fraccionar els paquets en diferents fórmules. El paquet Prèmium es va 
modificar lleugerament respecte l’any anterior. Com que va tenir menys clients, era complicat 
tenir el vaixell preparat cada cap de setmana per a grups de poques persones, per la qual cosa 
es va decidir programar 5 sortides en vaixell i deixar oberta la possibilitat de sortir altres dies si 
hi havia més demanda o bé per a grups amb reserva. 
 
Les fórmules han quedat de la següent manera: 
 

Fórmula Cap de Setmana PREMIUM :  
(Només els caps de setmana del 31 de gener, 14 de febrer, 28 de febrer, 14 de març i 21 de 
març i per a grups concertats)  
Hotel amb l’esmorzar + menú Garoinada + excursió vaixell d’època + entrades instal·lacions 
culturals + obsequi + val de descompte Vins i Licors Grau 
 
Preu per persona 110€* (IVA inclòs)  
Fórmula Cap de Setmana : 
Hotel amb l’esmorzar + menú Garoinada + entrades instal·lacions culturals + val de 
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descompte Vins i Licors Grau 
 
Preu per persona 79€* (IVA inclòs)  
 
 
 
Fórmula GAROINADA + sortida en vaixell : 
(Només els diumenges 1 i 15 de febrer, 1, 15 i 22 de març per a grups concertats) 
Menú Garoinada + excursió vaixell d’època 
 
Preu per persona 65€* (IVA inclòs)  
 
Fórmula GAROINADA + tast de vins els dies 14 de feb rer i 21 de març 
 
Menú Garoinada + tast de vins dirigida  
 
Preu per persona 50€* (IVA inclòs)  
 
 

 
El paquet s’ha comercialitzat a través de Costa Brava Verd Hotels i els que no incloïen hotel 
també s’han pogut reservar des de l’oficina de turisme de la pineda Gèlia ja que vam detectar 
que des de la central de reserves aquesta opció quedava molt amagada i costava arribar-hi 
(havies de preseleccionar un hotel encara que no t’hi allotgessis). 
 
En general els resultats dels paquets han estat satisfactoris. Hem pogut comprovar que 
l’excursió en vaixell programada funciona.  
 

11.1.2  Xifres: paquets venuts de Garoinada i menús .  
 
 

 2015 2014 2013 

PAQUETS VENUTS 186 176 95 

MENÚS + RACIONS 3.027 2.992 2.462 

 

11.1.3  Accions de promoció 
A. Presentació: 

 
El 15 de gener a les 11.30h es va presentar la campanya, com ja és habitual a l’hotel Llafranch. 
Després dels parlaments, es va fer un aperitiu. Als assistents se’ls va lliurar un dossier amb tot 
el material editat i una nota de premsa. Es va convidar també als patrocinadors, ex regidors de 
turisme i als alcaldes de Begur i Pals. 
 

B. Accions de comunicació: 
 
• Sortejos per als oients de: 

1. RAC1:  
2 estades El món a RAC1 el divendres 23 de gener i el divendres 6 de febrer. 



 

Memòria IPEP 2015 
    148 
 

8 àpats: cada dissabte a partir del 24 de gener i fins al 14 de març, sorteig d’ un àpat 
al Via Lliure. 

  
2. Ràdio France,  veure punt 9.3 de la memòria. 

 
C. Mencions : 

 
•••• Tana Collados al Matins de TV3  

  
D. Publicitat contractada: 

• 40 falques desconnexió Girona + 10 en cadena a RAC1 
• 200 Falques a la Ser (Ràdio Girona) 
• 200 Falques a Ràdio Platja d'Aro 
• 110 falques + 10 apunts gastronòmics (un per restaurant) + 2 entrevistes a Fem Girona 
• Hem posat un anunci a l'especial de Nadal del Presència (el 7 de desembre) 
• Una pàgina a la Revista del Baix Empordà 
• 60 falques a TV Costa Brava 
• 1 pàgina al Diari Ara (23 de gener) 
• Falques a ràdio Capital (sense cost) 

E.  Mailing: 
 
Hem tramès informació (a través del MailChimp) a 1.937 adreces recollides a les butlletes de 
les 2 passades edicions, tant abans de Nadal com al començament i final de la campanya. 
  

F. Altres suports: 

• Plafons entrades del municipi 
• Pantalles electròniques 
• MUPIS 

G. Varis : 
 
• Visita d’una blogger alemnaya el diumenge 1 de febrer. Excursió amb el Rafel + menú 

garoinada. Article al seu blog   
• Programa de TVE “Cocina2” 17-19 de febrer 
• Aparició a la revista “Gastronomia Andorra”, 3 pàgines: article + fórmules + menús dels 

restaurants. 
• Viatge de prospecció d’una agència de viatges especialitzada en japonesos (al març) 

MAIL : myu.barcelona@group-miki.com 
http://www.myushop.net 

  
H.  Xarxes socials: 

 
• www.lagaroinada.cat : informació i enllaços directes amb les reserves dels paquets. 
• Facebook:. 7.193 seguidors 
• Instagram: 665 seguidors 
• Twitter: 2.447 seguidors 
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11.2  PALAFRUGELL FLORS& VIOLES 

  
Sisena edició de Flors&Violes, organitzada per 
l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell 
juntament amb l’àrea de cultura de l’Ajuntament 
de Palafrugell.  
 
En aquesta edició és separen els esdeveniments 
de Sant Jordi i Flors&Violes, ja que estan 
temporalment molt distanciats.  
 
Flors& Violes, va tenir lloc de l’1 al 3 de maig de 
2015. Patis i carrers s’omplen de flors, música, 
espectacles, decoracions artístiques i com a 
novetat un espai dedicat a la gastronomia.  
 
Es van decorar un total de 20 espais, i una 
vintena de carrers, cadascun a la seva manera, 
però tots amb la temàtica de la primavera i les 
flors, i es van atorgar uns incentius, de fins a 
200€, per fomentar la qualitat de les decoracions.  
 
La organització estava enfocada a potenciar els 
espectacles al carrer, amb arts escèniques 
diverses (cercaviles, dansa, concerts, espectacles 

infantils, tallers, malabars, faquir, pallassos, acrobàcia, teatre, música diversa, maquillatge 
infantil, globoflexia, etc.), per tal que hi hagués una amplia oferta i la gent és trobés activitats 
per allà on passés. 
 
Per segon any, és va tornar a organitzar la fira del Flors&Violes, subcontractada per l’empresa 
Esdeveniments 7 Vetes organitzant paral·lelament activitats de dinamització de la fira, i 
valorades molt positivament. 
 
Com a novetat, és van fer samarretes amb la marca 
de l’esdeveniment, que els comerciants i 
restauradors van portar durant els dies de festival. 
Un fet que dona més homogeneïtat al municipi.  
 
És va crear un espai dedicat a les caravanes de 
menjar, conegudes popularment com a “Food 
Trucks”. El lloc va ser als forns de la Bòbila Vella, on 
durant tot el dia hi havia música i concerts. Un total 
de 7 caravanes de restauració van oferir tot tipus de 
menjar  
 
Pel que fa al nom de cartellera, cultura va organitzar el concert  de Sax–O– Rama Dani Nel·lo, 
dissabte, 2 de maig a les 21.00h al TMP 
 
La valoració global de l’esdeveniment és, sens dubte, la més positiva de totes les edicions, la 
gent va sortir al carrer amb ganes de passar-ho bé i la gresca i la disbauxa és van contagiar 
ràpidament durant els 3 dies de celebració del festival. La decoració dels espais era excel·lent, 
complint les expectatives tant de públic com d’activitats. 
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Pel que fa a la marca patrocinadora: DAMM va repetir per segon any consecutiu però enguany 
amb una aportació molt fluixa (3.000€ pagant la factura d’edició de material) i un petit 
descompte a la factura de producte, però sense gaire més implicació 
 
 

Patis i artistes:  
 

− Safareig. Un somni automàtic. Rosa Aguiló 
− Centre Fraternal. Cine Fraternal. Jordi Cané i Lisa Bause 
− Casa Peya. Tempus Fugit. Víctor Dolz 
− Cafè del centre. Oh! Flors & Colors. Clàudia Torrellas i Joana Fernández  
− El Mercat de Palafrugell. Marxants del mercat  
− Edifici Cal Ganxó. Equilibri japonès. Desequilibri empordanès. Enric Iglesias  
− Espai dels Forns de la Bòbila vella. L’Artística als forns. Carlus i Pep Camps 
− Escola Vedruna. Claustre musical. Famílies, mestres i alumnes de l’escola  
− Escola Sant Jordi. Bosc de colors. Eva Ribera i Carme Arqué 
− Fundació Vilà Casas – Museu d’Escultura Contemporània Can Mario. L’Art de les 

flors. Pepe Calvo 
− English Today language center. Alice in wonderland. Equip docent de l’escola 

d’idiomes English Today 
− Rampa a la Plaça de Can Mario. El mur dels joves que donen la cara del passat. 

Espai Jove  
− Centre Comercial Cel Obert. Sota bosc. Anna Grimal 
− Candela Rest.& Copes. El bosc encantat. Eva Sánchez 
− Sala polivalent de la Biblioteca municipal. Espai arteca. Usuaris Biblioteca 
− Escola Torres Jonama. Explosió de vida i de color. Mestres i alumnes  
− Fundació Josep Pla. Bodegó amb peixos. Noni Font 
− Escola de Música de Palafrugell. Toccata e Fuga a 4 veus. Marina Bakalulis i Escola 

de Música 
− Escola Bressol Municipal els Belluguets. Temps de flors. Equip educatiu Belluguets 
− LolaiLo, brassa & copes. El jardí blanc. Blandine Pellet & Predro Osuna 
− Fira d’artesans Flors i Violes. Esdeveniments 7 vetes 
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11.3  RASCA L’UNÇA 

 
Del 8 de maig al 7 de juny es va celebrar la 4ª 
edició del Rasca l’Unça a Palafrugell,  una 
campanya que en aquests quatre anys de 
funcionament ha aconseguit consolidar-se amb 
gran èxit tant entre el públic en general com per 
part de tots els actors participants. 
 
Rasca l’Unça va néixer l’any 2012, organitzat per 
l’IPEP, es tracta d’una campanya de dinamització 
comercial i desenvolupament local amb els tres 
mercats diaris de Palafrugell (carn, peix, fruita i 
verdura) com a epicentre. 
 
El rasca l’Unça també aposta per la sostenibilitat, ja 
que el mercat de Palafrugell és l’únic de tot 
Catalunya amb la certificació EMAS de gestió 
ambiental. 
 
Com ja és habitual, durant les dates que es celebra 
la campanya, els clients del mercat al fer les seves 
compres reben butlletes de tipus rasca-rasca. A les 
butlletes hi ha multitud de premis. Des d’esmorzars, 
premsa gratuïta (oferts per bars, fleques i quioscos 

propers al mercats) i  descomptes als comerços de la vila, fins a nits d’hotel a Calella, Llafranc 
o Tamariu, dinars, sopars i entrades pels festivals d’estiu com el de Cap Roig. 
 
En la campanya d’aquest 2015 s’han imprès un total de 29.000 butlletes, de les quals un 14 % 
eren premiades. 
 
A més del material habitual, pòster i díptic, també es podia consultar tota la informació de la 
campanya, així com validar els premis a la pàgina web www.unça.cat. 
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11.3.1. Comparatives Rasca l’Unça  
 

Nombre d’establiments participants 2015 2014 

Unça Mercat 26 27 

Unça Quotidiana 10 12 

Unça Comerç  75 82 

Unça Premium 77 70 

Aportació mercat fruita i verdura 800 € 845 € 

Aportació mercat carn 870 € 895 € 

Aportació mercat peix 470 € 470 € 

 
 
 
Promoció del Producte de Proximitat 
 

Enguany es fa especial èmfasi en promocionar el Producte de 
Proximitat que els operadors dels tres mercats ofereixen als 
seus clients. Es tracta de productes d’alta qualitat i valor afegit, 
ja que són respectuosos amb el medi ambient al tractar-se de 
productes de km 0, doncs són fets o elaborats per productors 
locals o de l’entorn proper. Majoritàriament són productes de 
temporada, per això només els trobem en determinades 
èpoques de l’any, quan les seves propietats nutricionals i 
organolèptiques són les més òptimes.  L’aposta pel consum 
d’aquests productes permet mantenir el paisatge agrari i natural 

de l’entorn i contribueixen directament en l’economia local. 
 
Així doncs, el Rasca l’Unça creix i es consolida amb l’ajut, l’empenta i la complicitat de gran part 
del teixit econòmic palafrugellenc: sector públic i sector privat, comerç, restauradors i sector 
turístic, una simbiosi que només s’entén des de la voluntat de treballar plegats pel bé comú. 
D’aquí l’eslògan de la campanya: L’unça fa mercat i el mercat fa poble. 
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11.4  FESTIVAL DE CANÇÓ DE TAVERNA I HAVANERES DE C ALELLA  

 
 
 

11.4.1 Valoració artística 
Els grups han estat, en línies generals correctes, 
potser i, com sol passar el grup de fora fou el que 
menys nivell tenia. S'ha de tenir en compte els 
següents aspectes que enguany ha tornat a passar i 
no hauria de passar: 
  
- Els grups no poden pujar faristols, amb lletres i 
partitures a l'escenari. Fa amateur, i encara que ho 
siguin, només s'han d'aprendre 5 cançons. 
L'espectacle té un ressò prou important com per 
anar desprestigiant el gènere d'aquesta manera. 
  
- Els grups no poden pujar, almenys en una cantada 
normal, potser en la 50ª edició serà l'excepció, 
músics que habitualment no toquin amb ells, per tal 
de poder lluir més  a Calella. No és que ho trobem 
malament, però és el que havíem dit fins ara. 
Correm el risc que d'aquí poc hi hagi grups fent 
karaoke amb 5 músics professionals llogats al 
darrera. O sigui, els grups han d'anar amb la 
formació que habitualment toquen en els concerts. 
 

  
Altres anys s'ha estat exigent amb el repertori i que de les 5 peces, 4 siguin havaneres i una 
altra de gènere cosí germà. Enguany, algun grup n'ha fet més. Recordar que els valsets 
mariners no són havaneres, o altres, que tot i que de nom i d'origen fossin havaneres, la 
interpretació eren tots boleros. Per un servidor no és cap problema però fa 4 anys es va decidir 
que se seria purista i per això ho reflecteixo. 
  
Per acabar, recordar que com passa cíclicament els grups a l'hora del cant comú van fer el 
ridícul i no es va sentir les dues cançons més esperades amb la qualitat i seriositat musical que 
requeria. Aquest és un tema que s'haurà de tenir en compte per a properes edicions. La gent 
s'ha d'aproximar més al micro o que algun grup es faci responsable de la seva correcta 
interpretació, per respecte als milers d'espectadors presents. 
  
Per últim, recomanar a qui tingui la decisió de fer-ho que creiem que Calella necessita d'una 
mínima direcció artística, per tal de buscar-hi nous al·licients a l'espectacle, i per això és 
necessari que no ho faci un servidor, que tinc les obligacions de productor tècnic, ni el 
responsable polític que no té cap obligació de tenir coneixements de música, ni del món de les 
havaneres. 
  
Pel què fa a la tasca del presentador d'enguany, i conductor de l'espectacle, el nivell de 
satisfacció d'en David ha estat molt bo, controlant en tot moment el ritme i l'espai, la veritat és 
que l'experiència dels darrers 4 anys de donar pas a locutors, presentadors locals com l'Albert i 
en David ha estat més que satisfactòria. En el cas d'en David potser tenir present que a 
vegades s'ha deixat influir pel poder i glamour de la tele, i no ens ha defensat prou a nosaltres i 
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al directe, que és el que és la cantada. Com a falla, i només per tenir-ho present, no pot ser que 
l'escenari quedi buit durant 45 segons, i que sigui perquè hi ha publicitat a la tele, i que a més el 
presentador ho publiciti. 
 
La Cantada va ser vista per un promig de 279.000 espectadors . 

11.4.2  Valoració tècnica 
La 49ª edició de la cantada d'havaneres de Calella ha transcorregut sense cap incidència 
remarcable. Ha estat en general una Cantada tranquil·la. 
 
A nivell de muntatge aquest any ha estat perfecte, tan a nivell de timming (la grada, les platees i 
l’escenari el dijous estaven muntades) com a nivell de distribució en l’espai (les zones més 
conflictives altres anys, han quedat perfectes). S’ha corregit el desviament de la grada principal 
de l’any passat i això ha fet que tota l’estructura quedés al seu lloc.  
 
Per primer any en molts anys, no hem rebut cap queixa respecte la visibilitat de les localitats. 
Val a dir, que la platea B s’ha venut 2€ més econòmica que la resta i s’ha indicat que la 
visibilitat era lateral. Aquesta ha estat una de les claus per evitar queixes d’edicions passades. 
 
Els muntadors han començat, com sempre a baixar ferros el dilluns a les 7 del matí i el 
dimecres ja hi havia totes les platees muntades i l’escenari. Això ha permès que sonostudi 
comencés a muntar el mateix dimecres a les 17h, avançant-ho així un dia degut a l’espectacle 
del divendres. 
 
Els generadors també han arribat un dia abans sense cap problema. És més, aquest any, s’han 
intentat solucionar les queixes que ens van arribar l’any passat per part dels veïns de la plaça 
de les Teranyines, aixecant unes xemeneies i posant mampares per minimitzar les molèsties 
dels 4 grups. 
 
Cal dir també que els dos restaurants més afectats pel muntatge (El Didal i La Blava) haguéssin 
pogut obrir normalment el dijous al migdia (ja estava tot muntat) però no ho han fet cap dels 
dos.  
 
L’únic petit problema (per buscar-ne algun) han estat els lavabos químics que han arribat més 
tard del que els havíem demanat (han arribat dimecres a les 14h) i han marxat el dijous següent 
també a primera hora. 
 
Hem de valorar positivament el canvi en el sistema de venda d’entrades que, per segon any, 
ens ha confirmat l’encert d’aquest sistema. L’estudi de les dades que ens aporta aquest portal, 
ens ha permès comprovar que la sospita que teníem que moltes agències compren les 
entrades per internet, no era certa i que aquest fet es produeix molt aïlladament. Caldrà però, 
fer-ne un seguiment. 
 
El desmuntatge ha anat tan ràpid com altres anys. El dimarts tot estava desmuntat i el dimecres 
al matí s’ha deixat tota la plaça neta (deixant els lavabos la darrera cosa per recollir). 

11.4.3 Comissionat per a la 50a Cantada 
La Comissió encarregada dels actes de commemoració de les Noces d’Or de La Cantada 
celebra la primera reunió de treball.   
 
50 anys no es fan cada dia i un aniversari com aquest requereix d’una commemoració com cal. 
Amb aquesta intenció es va constituir una Comissió que representa els agents implicats a La 
Cantada, Calella, el cant de taverna, la cultura, etc, i, paral·lelament, un equip de professionals, 
contractats per l’IPEP, per proposar i executar propostes d’actuacions. 
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La Comissió, presidida per el Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, es va 
formalitzar el passat 29 de juny en un acte protocol·lari a Barcelona.  
 
Mentrestant, des de l’IPEP es va encarregar a l’empresa Codi Comunicació l’elaboració d’un 
Pla d’Accions, on es proposen fins a 55 accions concretes. En aquest document s’inclouen 
propostes en diversos àmbits com són el musical, l’editorial, el cultural, el turístic, etc. 
 
Amb aquestes propostes a la mà es va reunir la Comissió per primera vegada al local de 
l’Associació de Veïns i Amics de Calella el passat 23 d’octubre per posar fil a l’agulla. El repte 
és fer d’aquest 50è aniversari una commemoració memorable que situï Palafrugell com a 
capital mundial de l’Havanera i el cant de taverna. 
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11.5  CANTADA D’HAVANERES DE TAMARIU 

 
Aquest any la Cantada d’havaneres de Tamariu s’ha celebrat com sempre el primer 

dissabte del mes de setembre, el dia 5 a les 
19h. Aquest any, no s’ha col·locat l’escenari 
ja que el dia abans del muntatge va ploure 
molt i la sorra era molt inestable. S’ha 
aprofitat la terrassa del restaurant El Salí, 
que era tancat, per fer-hi l’actuació. 

  
Els grups participants han actuat per aquest 
orde: Neus Mar, Els Cremats, 
L’Empordanet, Peix Fregit i Arjau. Cada 
grup ha cantat 4 peces i el presentador ha 
estat, com és habitual en Lluís Poch.  

 
 La Cantada ha començat a les 19h i ha 

acabat cap a les 21h, amb el cant comú 
dels grups participants amb les peces: 
Tamariu, el meu avi i la Bella Lola.  
L’assistència del públic com ja és habitual 
ha estat força nombrosa.  

 
Els amics de Tamariu han tornat a oferir un 
cremat popular, que com sempre ha tingut 
molt bona acceptació entre el públic 
assistent a la Cantada.  

  
S’ha tornat a organitzar al passeig del mar, i com ja es porta fent els últims anys, una 
petita fira de productes artesanals amb el col•lectiu “El Petit Artesà”. 
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11.6  OFF FESTIVAL, FESTIVAL DE JAZZ COSTA BRAVA 
 

 
 

 
L’Off Festival pretén ser la porta d’entrada del Festival de Jazz Costa Brava, amb una idea de 
petits concerts que s’han fet en establiments del municipi que normalment programen música 
en directe. Continuant amb la iniciativa de l’any anterior, hem intercalat l’OFF tots els caps de 
setmana que hi ha des de l’Street fins al Festival. D’aquesta manera els dies 18 i 19 de 
setembre, 25i 26 de setembre i 2 i 3 d’octubre l’OFF JAZZ FESTIVAL 2015  ha tingut lloc a 
Palafrugell. 
 
En aquesta edició els locals i grups participants han estat: 
 
• Gretel Can Mario – Entelequia 4 
• Jazz Club la Guitarra – Wax & Boogie 
• Hotel Terramar – Susanna del Saz Trio 
• Alter Ego –  Toni Gadea Trio 
• Hotel Llevant –  David Maurici 
• Chez Tomàs –  Belle Rose Trio 
• Frankfurter Gretel – Entelequia 4 
• Hotel Tamariu – Aleida Sound 
• Mediterrània Espai Forum -  & Jazzcare Trio 
 
Els locals participants són els promotors del concert i l'IPEP hi col·labora amb una aportació 
econòmica de 150€ per cada local. 
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11.7 JORNADES GASTRONÒMIQUES: ES NIU 

 

 
 

 
El Niu 2015 ha tingut lloc del 16 d’octubre a l’1 de novembre amb la participació de nou 
restaurants del municipi que oferien la possibilitat de degustar un dels plats més emblemàtics 
de la cuina local, El niu. Els establiments participants han estat, L’Arc, La Xicra, Pa i Raïm de 
Palafrugell; restaurant el Balcó de Calella – Hotel Sant Roc, de Calella; els restaurants Hotel 
Casamar, Hotel Llafranc, Hotel Llevant, Hotel El Far, de Llafranc; el restaurant Hotel Tamariu. 
 
El menú de la campanya constava d’un vermut amb tres tapetes, Es Niu, postres de poma, vins 
del Celler Espelt, aigua i cafè, amb preus que oscil·laven entre els 35 i els 40€, segons 
l’establiment. 
 
Tot i que és una campanya de molt curta durada, i amb un ressò que poc té a veure amb la 
Garoinada, la majoria dels restaurants han valorat positivament les accions que s’han dut a 
terme per donar a conèixer el Niu. En principi s’havia previst fer-ne un de popular com els dos 
darrers anys però finalment es va descartar. 
 
Globalment es considera que la campanya ha evolucionat positivament els darrers anys, tant 
pel que fa al ressò com a la participació de restaurants.  
 

 2015 2014 2013 

Nº RESTAURANTS 9 10 9 

MENÚS  218 189 264 

 
Per tant, podem dir que aquesta edició ha estat un èxit. Aquest èxit ve donat per les accions de 
comunicació extres que s’han fet com per exemple l’espai patrocinat al “Tot és possible” de 
RAC1 i els sortejos al “Món a RAC1” (programa de màxima audiència) i on els guanyadors han 
agraït el tracte rebut, tant al TripAdvisor, com amb trucades realitzades per agrair-ho. També 
les falques a TV Costa Brava s’han incrementat substancialment (de 30 l’any passat a 136 
aquest any). 
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A més, el temps també hi ha ajudat. A diferència de l’any passat on l’estiuet de Sant Martí es va 
avançar i va coincidir amb el niu, aquest any, les jornades del Niu han coincidit amb uns dies de 
tardor que han afavorit la venda d’aquest plat als restaurants. 

 
 

11.8  NADAL A PALAFRUGELL - PISTA DE GEL 

 
 
La Pista de Gel de Palafrugell va tancar l’onzena 
edició amb un nou rècord de públic. Més de 6000 
persones van patinat sobre el gel durant el Nadal. 
 
Nadal a Palafrugell, que inclou la Pista de Gel, 
espectacles i accions de dinamització del comerç 
local amb la campanya del Dimoni Escuat, va 
suposar un nou èxit tant en participació com en 
valoració per part del públic assistent. 
 
Un total de 6.277 patinadors  van visitar la pista 
de gel aquest any, gairebé 700 persones més 
que l’any passat (5.604). A banda d’aquesta xifra, 
cap a 500 escolars palafrugellencs van poder 
gaudir de la Pista de Gel gratuïtament. El fet que 
enguany la Pista de Gel va obrir 5 dies més que 
l’edició anterior va contribuir a assolir aquests 
bons resultats. 
 
Entre les activitats realitzades a la Pista de Gel 
cal destacar l’espectacle Reggae per Xics de The 
Penguins, o el ja tradicional concert del dia de 
Nadal amb els Rock’n’Roll Brothers, així com els 
tallers de ball, màgia, conta contes i un munt més 
d’activitats per a tota la família. 
 
El Dimoni Escuat, la campanya de dinamització 
comercial, també es va fer notar aquestes festes. 

El dimoni ha repartit 1500 felicitacions de Nadal, de les quals més del 60% estaven premiades 
per un valor total de més de 7000 euros, premis que s’han pogut descanviar en els 114 
comerços de la vila que han participat a la campanya. 
 
La Pista de Gel i, en general, totes les activitats del Nadal que s’organitzen al municipi, s’han 
convertit en un referent d’aquestes dates i en un pol d’atracció tant pels palafrugellencs com per 
a gent vinguda de municipis veïns.   
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12.  COL·LABORACIONS AMB ALTRES ACTES 

 

12.1  FESTIVAL JARDINS DE CAP ROIG 

 
Del 04 de juliol i el 15 d’agost ha tornat a Calella de Palafrugell el Festival Jardins de Cap Roig. 

20 concerts  amb artistes com Sir Elton John, Hombres 
G, Pet shop Boys,David Bisbal, James Blunt, Bryan 
Adams, Sergio Dalma, Barbara Hendricks,... 
 
Com cada any, l’IPEP hi ha col·laborat donant suport a 
la difusió del festival i amb personal fent 
d’acomodadors.   
 
 
 

 
 
 

12.2 RADIKAL MARBRAVA  

 
 
El dies 10 i 11 d’octubre de 2015 ha tingut lloc la 7a 
Radikal Marbrava 1.5 i la 6a Radikal Marbrava 7.0. 
Travessia d’aigües obertes entre els nuclis costaners de 
Calella de Palafrugell i Llafranc organitzada pel Club 
Natació Radikal Swim.  
 
Aquesta travessia s’ha organitzàt  amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Palafrugell, l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell i l’Institut Municipal d’Esports 
de Palafrugell.  
 
Quasi 1000 nedadors hi ha participat en aquesta 7a 
edició, essent un èxit d’ inscripcions i consolidant la 
Radikal Marbrava com una de les millors proves 
esportives que se celebren a Catalunya i a l’Estat 
Espanyol.  
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12.3 EURO MÀSTER LASER CUP 2015 

 
 Calella acull des de 2006 aquesta regata de ressò 

europeu que compte amb els millors regatistes de 
Laser en la categoria Màster d’arreu d’Europa 
(navegants majors de 35 anys).   

 
Aquest any s’ha celebrat el IX Trofeu Calella    de 
Palafrugell, Memorial Pitus Jiménez del 16 al 19 
d’abril. Hi han participat un centenar de regatistes 
d’arreu d’Europa (França, Suïssa, Regne Unit, 
Holanda, Bèlgica, Itàlia, Austràlia, Mònaco, Alemanya, 
Suècia, Noruega i Espanya. 

 
El primer dia va servir per registrar els participants i 
realitzar un entrenament i del 15 al 19, ambdós 
inclosos, es va realitzar la regata pròpiament dita. 

 
 

 
 

12.4 FESTES DE PRIMAVERA 

 
Les Festes de Primavera aquest any han arribat a la 53ena edició. Tenen lloc a 
Palafrugell durant la Pasqua Granada.  L’aportació realitzada per l’IPEP al grup Festes de 
Primavera, ha estat de 4.115,33€ destinats a promoció i difusió de les Festes. 
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12.5  FESTIVAL D’ESTIU JJMM 

 
A l’estiu també se celebra en diferents indrets del 
municipi, el Festival d’estiu organitzat per 
Joventuts Musicals de Palafrugell. Com cada any, 
l’IPEP col·labora amb JJMM a través de la venda 
d’entrades dels concerts a les oficines de turisme 
del municipi, així com la difusió en les pantalles 
lluminoses de l’entrada de Palafrugell. 
 
 

          
 
 
88 

12.6 FESTIVAL DE COUNTRY 
 
El Festival de Line Dance i Balls Country de la Costa Brava va començar a celebrar-se 
l'any 2001 amb un festival benèfic organitzat per ECMA/Balls Country (Rafel Corbí) amb 
la participació de Scooter Lee, Sharon B, Rio Seco, La Rural Company, The Hot Country 
.... Des de llavors ha estat un esdeveniment anual amb balladors de tot el país i d’altres 
contrades, que volen unir-se a nosaltres en les nostres activitats. Persones que han 
passat a formar part de la família com els instructors Grrowler (John Rowell) i Debbie Ellis, 
i, més recentment, Chris Hogdson, Gaye Teather, Robert Lindsay, Rob Fowler, i els 
instructors convidats del nostre país (i Andorra i França) que hi han deixat la seva 
empremta profunda. Artistes com els esmentats anteriorment, o altres com Pep Sala, 
Kathy Chiavola, Cole's Country, The Dean Brothers i grups del nostre país que, un any o 
un altre, hi han participat. 
 
Aquest any hem organitzat el nostre 14è festival, al recinte de la Bòbila de Palafrugell. Els  
dies 9, 10 i 11 de maig hem tingut la sort de comptar amb Grrowler, Adrian Churm, 
Patrizia Porcu, Debbie Ellis i Chris Hogdson.  I, sobretot, un èxit de participació i de públic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


