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El Racó de Pensar: Subvencions, logos, burocràcia.
En aquest mateix butlletí podem llegir la notícia de la contractació d’una nova AODL
(Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local) per a l’àrea d’Ocupació i Formació de
l’IPEP. Una AODL és un lloc de treball que els ajuntaments poden demanar en
diversos àmbits i suposa un contracte anual, prorrogable fins a quatre, d’un tècnic/a
especialitzat, subvencionat en un 80% pel Servei d’Ocupació de Catalunya. Els lectors
interessats en aquesta notícia hi veuran, passada l’entradeta, tres logos: el del SOC,
un segon del Gobierno de España i l’emblema de la Generalitat. Vagin-s’hi
acostumant. La inclusió d’aquets logos en un lloc ben visible en qualsevol notícia
generada per la nova AODL és condició sine qua non per obtenir la subvenció. Qui
paga mana.
Però, en realitat, qui paga? Quan el SOC, el Gobierno de España, la UE, la Generalitat
o l’Ajuntament de Palafrugell atorguen una subvenció, el que fan es redistribuir diners
de tots els contribuents en programes o mesures que s’han considerat prioritàries o
d’especial atenció. Aquesta és la tasca de les administracions públiques. La inclusió
dels respectius logos, destacats en lloc ben visible, però, respon més a una lògica
comercial, en la que l’empresa anunciant fa una inversió en publicitat de la que espera
treure’n futurs rèdits, que de funció pública.
Es pot pensar que dedicar un Racó de Pensar a aquest tema és exagerat. Que posar
aquest o aquell logo en una notícia no té major importància. Però, en el dia a dia, la
inclusió d’aquests logos, el fet d’estar obligats a generar notícies on el més important
de tot són els logos de cadascú, provoca que els professionals contractats per a
realitzar una feina tècnica es vegin obligats a dedicar moltes hores de la seva jornada
laboral a realitzar tasques comunicatives per a les que no estan formats, hores que
resten a la tasca de servei públic per a les quals sí que tenen una formació específica.
I hi estan obligats; no fer bé aquesta tasca pot comportar que no et donin la subvenció
amb la qual es finança el teu propi lloc de treball.
Aquestes subvencions són clau per a que els ajuntaments puguin contractar personal
que doni resposta a les necessitats de la població. Però, alhora, generen tal quantitat
de burocràcia en els responsables de demanar-les i, posteriorment, entre els propis
contractats gràcies a la subvenció, que pel camí es perden moltes hores productives
que podrien ser dedicades a fer les tasques per les que, suposadament, s’ha destinat
la subvenció. És obvi que tot allò que té a veure amb diners públics ha de ser objecte
de seguiment i control per part de la mateixa administració que redistribueix els diners
per evitar males pràctiques. Però, alhora, la pròpia administració s’hauria d’autoexigir
ser més eficient i eficaç, i això passa per restar el nombre d’exigències burocràtiques
lligades a cada subvenció. Un bon començament seria deixar de preocupar-se tant de
l’autopropaganda en forma de logos i dedicar els màxims esforços als destinataris
finals d’aquestes subvencions. Perquè això sí que és la feina que pertoca fer a
qualsevol administració pública.
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El Racó de Pensar:
Nou Pla de Dinamització del Comerç.
Un dels programes estrella de l’IPEP per aquest 2017 és el nou Pla de Dinamització
del Comerç, que es va presentar en societat el passat 1 de febrer al Teatre Municipal
davant d’una munió de comerciants de la vila. Emmirallat en el document Palafrugell,
estratègia turística, que l’IPEP va presentar l’any 2015 i que tants bons resultats ha
donat a l’hora de planificar i desenvolupar polítiques i accions per dinamitzar el sector
turístic, el nou Pla de Dinamització del Comerç neix amb idèntiques expectatives i
ambicions.
L’IPEP ha externalitzat la realització del nou Pla a l’empresa Focalizza, escollida per
tenir el millor projecte dels cinc que van optar a realitzar el nou Pla . L’externalització
d’aquesta tasca és necessària per tal que l’estudi no quedi contaminat per una mirada
massa propera i per la quantitat de recursos en personal que suposaria assumir la
feina des de l’IPEP. Està previst que l’estudi es desenvolupi al llarg d’uns set mesos i
estigui finalitzat a finals d’any.
Els objectius d’aquest nou Pla són: elaborar un pla de dinamització del comerç urbà
que determini les diferents polítiques públiques que cal desenvolupar per a la promoció
i dinamització del comerç urbà; iniciar un procés de revisió i reflexió en relació al model
de dinamització actual de Palafrugell i els seus diferents nuclis; promoure un cert
treball d’implicació, suport i treball conjunt amb l’equip tècnic de l’IPEP; i, finalment,
analitzar els hàbits de compra dels consumidors i visitants del comerç de Palafrugell i
els seus nuclis en diferents èpoques de l’any.
Les expectatives són altes: el Teatre Municipal es va omplir de comerciants el dia de la
presentació del Pla que volien saber de primera mà què es farà i en què els pot
beneficiar aquest pla. És lògic, sobretot si tenim en compte que el comerç ha estat un
dels sectors més tocat per la crisi. Sens dubte aquest estudi pot resultar molt útil
alhora de planificar actuacions, però faríem bé tots plegats si intentem evitar
comparacions amb el Palafrugell, estratègia turística. En primer lloc perquè no partim
d’allà mateix: el turisme al nostre poble compte amb uns actius a prova de crisis. El
comerç, en canvi, està immers en una transformació global que implica que un
venedor de qualsevol part del món és competència directa del botiguer de tota la vida.
Grans superfícies físiques i virtuals amb temps d’entrega de productes cada dia més
curts, aplicacions de compra-venda entre particulars... El sector comerç és
especialment vulnerable a les transformacions tecnològiques i s’haurà d’adaptar a
aquesta nova realitat. De fet, ens hi haurem d’adaptar, tots plegats. Per això ha de
servir aquest nou Pla. Per donar-nos coneixements i eines per tal d’afrontar-ho.
Perquè tots plegats, administració i particulars, remem en una mateixa direcció. Però,
tal i com baixen les aigües de remogudes, la única cosa que podem afirmar amb
certesa és que, d’aquí a deu anys, tret de comptades excepcions, res serà igual.
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Del 13 de gener al 30 de març, La Garoinada
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El Racó de pensar: Repensant el Mercat Setmanal.
El mercat setmanal del diumenge a Palafrugell, que tradicionalment ha representat un
pol d’atracció, una cita gairebé ineludible marcada al calendari per a molta gent de la
comarca, necessita ser repensat a fons. Els temps que corren així ho exigeixen.
Evolució o mort seria una consigna no massa allunyada de la realitat, per més
cridanera que sembli.
La diagnosi és prou greu. El mercat setmanal pateix per diversos fronts. D’alguns, com
a administració, en som responsables. D’altres són factors conjunturals: la crisi del
comerç, en general, també afecta de ple als mercats tradicionals. Buscar-hi sortides és
cosa de tots, administració i particulars. El que sembla clar és que l’immobilisme no és
una opció, si no volem veure com un actiu econòmic tan tradicional es va apagant a
poc a poc.
Crisi del comerç. En el darrer Racó de Pensar ja en parlàvem. El comerç, avui, ha de
fer front a una competència global que ha arribat al detall: Es pot comprar des del
mòbil un joc de llenceria a un preu gairebé insuperable i tenir-ho a casa l’endemà,
perfectament empaquetat i amb garantia de devolució. En el cas dels mercats, a més,
s’hi suma la imatge projectada en l’imaginari col·lectiu. Se’ls associa a preus populars.
Per mantenir aquesta competitivitat de preus, la qualitat dels productes es veu
afectada, els consumidors ho noten i arronsen el nas. El mercat com a institució
genèrica ha guanyat la partida al mercat tradicional.
Per part nostra. Palafrugell no va encertar alhora de planificar urbanísticament l’espai
destinat al mercat setmanal. Feta fa vint anys, la reforma del carrer Pi i Margall, al llarg
del qual s’hi instal·la el mercat cada diumenge, ha quedat obsoleta i no respon a les
necessitats actuals. Fanals, arbres... Hi ha tot un seguit d’obstacles que impedeixen
que les millors parades, que solen venir amb camions adaptats, puguin accedir-hi,
perquè simplement no tenen prou espai. I aquestes se’n van a on sí que hi tenen
cabuda, com el mercat del diumenge de Sant Feliu de Guíxols.
A tot això s’hi ha de sumar la liberalització del sector imposat per la normativa
europea, que possibilita que qualsevol persona pugui accedir a tenir una parada al
mercat sense que l’administració local pugui tingui massa marge de regulació. El
resultat suposa una homogeneïtzació i disminució de l’oferta –el cas de la roba interior
és paradigmàtic; moltes parades de roba han acabat per posar el focus en allò que
encara es ven bé, eliminant progressivament la resta- i a una reducció real del número
de parades: En els darrers anys, el mercat de Palafrugell ha perdut gairebé un terç de
paradistes.
De la mateixa manera que s’ha posat el focus sobre el comerç, el Mercat Setmanal de
Palafrugell també requereix d’una seriosa transformació si vol sobreviure als nous
temps. Des de l’IPEP creiem que ens pertoca a tots –nosaltres com a tècnics i gestors
públics, els propis paradistes i la societat en general- seure a repensar el futur del
mercat, redissenyar-lo, fer-lo atractiu pel comprador del segle XXI. I més val que ens hi
posem aviat.
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ABRIL
Del 6 al 9 d’abril, EURO LASER MASTER CUP 2017

Palafrugell prepara la 8a edició de FLORS & VIOLES
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MAIG
Del 28 d’abril a l’1 de maig,
PALAFRUGELL, FLORS & VIOLES

Del 5 de maig al 4 de juny, RASCA L’UNÇA
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El Racó de pensar: Ofertes de feina sense candidats.
Deixeu-nos presumir: a l’IPEP tenim un molt bon servei d’ocupació. Compta amb l’avantatge
de ser un servei local, amb contacte directe amb les empreses de proximitat i un servei
d’atenció a l’usuari personalitzat i digne. Durant aquests anys de forta crisi econòmica, les
professionals del SOMI han treballat a contracorrent per tenir sempre alguna oferta disponible,
una esperança. Coneixen de prop el patiment de famílies senceres i la impotència de no poder
arribar a sufocar-lo.
Si mirem les notícies d’aquest mes, sembla que el pitjor de la crisi ha passat. O no ja el pitjor,
sinó la crisi en sí. Perquè resulta que hi ha unes quantes ofertes de feina que no troben
candidats. Però només s’ha de fer una ullada a les xifres per veure que hi ha molta gent
buscant feina, encara. Hi ha quelcom que grinyola. Què, doncs?
Repassem les ofertes destacades sense cobrir: socorristes, flequer, xofer, mariner, oficial
d’estètica, monitors, caixeres; a l’hostaleria sempre hi ha vacants. Una ullada a les ofertes,
però, ens dóna una primera pista. Totes les ofertes reclamen un cert nivell de formació. I totes
les ofertes són estacionals.
Anem cap a una societat cada dia més reglamentada. Per a qualsevol activitat es demana una
titulació formal. Agafem l’oferta de socorristes, per exemple: no fa massa només calia un curs
ofert per la Creu Roja per poder exercir. Ara és requerit un cicle de grau mitjà, que s’imparteix
a Banyoles: 1400 hores d’ensenyament formal. Això redueix considerablement la llista de
candidats.
No es tracta de qüestionar la formació necessària per exercir qualsevol ofici, però sí adonarnos dels pros i contres d’aquest model. Hi ha una evident descompensació entre el que es
reclama i el tipus de feina temporal que s’ofereix. Les persones que poden invertir temps i
recursos en formar-se, sempre que puguin escolliran una sortida laboral més estable que una
d’estacional, tret característic de qualsevol municipi turístic com el nostre. I ofertes no els en
falten, a la gent titulada; a la nostra vila ho veiem amb els cicles formatius relacionats amb la
restauració: les persones que acaben els estudis no arriben a passar pel SOMI, no ho
necessiten. Surten de l’institut amb tot d’ofertes per remenar.
Fins no fa massa, la nostra societat distingia entre les persones que estudiaven i les que
treballaven; avui en dia, per treballar també s’ha d’estudiar. I hi ha gent que no pot, pels motius
que siguin –econòmics, lingüístics, etc.-, estudiar. Què en fem de tota aquesta força de treball
desaprofitada?
Recuperar la figura de l’Aprenent en els centres productius, amb els incentius necessaris per
part de l’administració i un contracte de garanties que permeti a l’empresari fidelitzar d’alguna
manera a la persona formada, o realitzar petites formacions abans del inici de la temporada,
amb garantia oficial, focalitzades a desenvolupar una activitat concreta, podrien ser propostes
per anar-hi pensant. Des de l’administració hauríem de tenir certa flexibilitat. Entendre que
cada economia té les seves particularitats. Com la nostra, amb un component d’ocupació
estacional molt elevat.
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JUNY
Posta a punt del Julivia Bus Turístic i la novetat
del Julivia Boat!

De juny a setembre, Joventuts Musicals.
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JULIOL
1 de juliol, Cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell.

1 de juliol, Mercat de les Havaneres

Del 7 de juliol a l’11 de setembre, Julivia Bus Turístic.

Del 7 de juliol al 22 d’agost, Festival Jardins de Cap Roig

Juliol i agost, Vies Braves
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El Racó de pensar: Una auditoria no senyalitzada
Com saben els nostres lectors i recordem a cada entradeta, El Racó de Pensar va néixer amb
l’objectiu de ser (auto)crítics. En aquesta ocasió, però, la crítica ens ve en forma d’auditoria
externa i independent: el RACC ha avaluat la senyalització d’orientació urbana de 7 municipis
de la Costa Brava, entre ells Palafrugell.
Potser ho han llegit als diaris. El passat 26 de juliol molts mitjans de comunicació catalans van
fer-se ressò de la nota de premsa enviada pel RACC i publicaven la notícia amb titulars
negatius: “Auditoria del RACC alerta de la mala senyalització a la Costa Brava” o “Perduts a la
Costa Brava” n’eren la tònica. D’altres feien llenya en el titular amb els municipis més
malparats per l’auditoria.
A l’IPEP, com no, van saltar les alarmes. No n’hi ha per menys, tenint en compte que tot just fa
un parell d’anys es van acabar d’instal·lar les lames del nou pla de senyalització viària que
varen tenir un cost de noranta mil euros –una quantitat molt inferior a la pressupostada en un
primer moment, tot s’ha de dir.
Així doncs, nerviosos, obrim els diaris i, darrera dels titulars catastrofistes, les notes reals: dels
7 municipis estudiats, només dos, Blanes i Palafrugell, superen l’examen amb una puntuació
superior a 60: 66,6 i 61,9 sobre 100 respectivament. Uff. O no? És una bona nota una
qualificació inferior al notable quan fa tant poc temps que com a municipi has dedicat una no
gens menyspreable quantitat de recursos en un nou pla de senyalització? Com sempre, hi ha
qui veurà el got mig ple i qui el veurà mig buit.
La resposta, però, no ens la dóna la nota de premsa sinó l’informe complert, on s’especifiquen
les deficiències trobades cas per cas i indicador per indicador. L’auditoria, feta entre els mesos
de gener i febrer d’enguany, ha avaluat quatre aspectes principals: continuïtat de la
senyalització, comprensió de la mateixa, visibilitat i manteniment. De les quatre categories,
Palafrugell només suspèn en una, tot i que, segons els autors de l’estudi, és la més important:
en continuïtat obtenim un 46,3% de nota. Això vol dir que quan un conductor troba una senyal
per anar a alguna destinació important, aquesta no es manté al llarg de tota la ruta fins a
arribar al punt final, fent que el conductor es pugui perdre pel camí. En el cas de Palafrugell no
tenim prou ben senyalitzats els pols perifèrics. Traduït: una persona que des de Palafrugell o
els seus nuclis vulgui agafar la c-66 o la c-31 per anar cap a Girona, Barcelona o França té
força números de perdre’s pel nostre municipi. I no, podem assegurar que no es tracta de cap
astuta argúcia per a fer quedar més temps al poble als nostres visitants.
L’auditoria també ens mostra algunes mancances en el manteniment de la senyalització (ja
s’està treballant amb l’empresa que va col·locar les senyals per a signar un contracte de
conservació de les mateixes) o la disparitat de senyals diferents (cosa que s’explica pel fet que
Palafrugell ha realitzat el pla de senyalització en dues fases; la primera, ja fa uns quants anys,
va encarregar-se de la senyalització dels nuclis costaners, quan encara no existien els
documents de referència publicats per la Generalitat sobre aquest tema els anys 2005 i 2010).
També es critica que en certes lames es barregi la informació d’espais públics o d’interès
general amb la senyalització d’espais privats com poden ser els allotjaments turístics. Separar
ambdues senyalitzacions, elements públics i elements privats, és una de les recomanacions
importants per tal de no generar confusions i distraccions innecessàries als conductors.
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Des de l’IPEP creiem que totes aquestes recomanacions són fàcilment corregibles i de ben
segur que ens hi posarem a treballar. Però més enllà d’això, com a poble, com a país, hem
d’agrair que es facin aquest tipus d’auditories independents com la que ha fet el RACC. I no ho
diem pel fet que haguem tret una “bona” nota en l’auditoria (si l’haguessin fet tres anys enrere,
abans de l’execució del nou Pla de Senyalització, la nostra puntuació hauria sigut lamentable),
sinó perquè tots hem de celebrar que les administracions també estiguem subjectes al control
independent i crític per part de la ciutadania. Així sí que, entre tots, farem un país millor.
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AGOST
Julivia Bus Turístic

Del 7 de juliol al 22 d’agost, Festival Jardins de Cap Roig

Juliol i agost, Vies Braves
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El Racó de Pensar: Postveritat nedant a Tamariu.
La postveritat és un concepte posat de moda des de l’arribada al poder de Donald Trump a la
presidència dels EEUU, tot i que ha anat rebent diferents noms al llarg de la història.
Consisteix, bàsicament, en dir la teva, allò que primer se’t passi pel cap; s’amaneix amb una
fina pel·lícula de versemblança, s’emfatitzen els sentiments, es minimitza la raó i a esbombarho com si fos una veritat inqüestionable.
Tots aquests ingredients es van servir a mitjans de juliol a la platja de Tamariu. Un grup de
banyistes empipats –amb raó- perquè enguany la zona de bany s’havia vist reduïda
considerablement a la platja, van protagonitzar un lamentable episodi de postveritat. Una ment
desperta i de vacances va lligar caps. Què havia canviat respecte de l’any anterior, a Tamariu?
Per una banda, la nova senyalització que impedia el bany a tot el flanc esquerra de la platja,
des de la parada de caiacs i fins al final; això era una evidència. I, mentre hi rumiava, la nostra
ment brillant va veure acostar-se el nou Julivia Boat, el vaixell turístic que des d’aquest any fa
el trajecte marítim entre Calella i Tamariu, i aleshores tot va quallar: dos i dos sempre sumen
quatre.
Ja s’havia trobat un culpable. Ara, doncs, només calia organitzar la protesta: Parlar amb uns
quants veïns de tovallola, mobilitzar a les criatures sempre disposades a cridar i esperar
l’arribada del Julivia Boat. I així va anar. Durant dos dies, cada vegada que el Julivia arribava a
la platja de Tamariu, era rebut amb xiulets i crits de Julivia No! i Julivia fora! Els turistes i
visitants que anaven al vaixell quedaven estorats; alguns espantats, fins al punt que més d’un
no es va atrevir a desembarcar a Tamariu.
Parlàvem de postveritat i aquí en tenim un exemple diàfan. El Julivia Boat no va tenir res a
veure amb la nova senyalització que impedia el bany a un tros de platja. L’ajuntament, i molt
menys els responsables del nou Julivia Boat, no tenen cap competència en el tema de l’
abalisament que vetava als banyistes el marge esquerre de la platja de Tamariu. L’Ajuntament
ja havia mostrat públicament el seu desacord amb aquesta normativa i va ser la seva
intervenció la que va aconseguir solucionar el tema, fent possible que els banyistes poguessin
tornar a utilitzar la part de la platja que havia quedat vedada. Però la revolta de la postveritat ja
s’havia produït i va haver de ser sufocada amb comunicats i un desplegament d’agents cívics
per explicar als banyistes la realitat dels fets.
Per això sorprèn que en plena era de la informació els rumors continuïn tenint tanta força.
Només calia una trucada amb qualsevol dels telèfons intel·ligents amb els que s’organitzen
protestes via WhatsApp per demanar quin era el motiu sobre el nou abalisament i si s’estava
fent alguna cosa per solucionar-ho. En comptes d’això, busquem un culpable versemblant,
atiem els sentiments d’indignació, posem en mode avió la part racional del cervell que ens
podria moure a fer una trucada aclaridora i organitzem una protesta que, amb sort i si ho fem
prou bé, potser sortim a la tele i als diaris.
L’era de la informació només ha consistit en una evolució tecnològica dels temps en els que un
rumor degudament ventilat podia fer tremolar imperis i reialmes.
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SETEMBRE
Julivia Bus Turístic

2 de setembre, Cantada d’Havaneres de Tamariu

Off Jazz Festival. Festival de Jazz Costa Brava
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El Racó de Pensar: Apostar pel cicloturisme.
El cicloturisme compta cada vegada amb més adeptes. És una modalitat de viatge tranquil,
sostenible, respectuós amb l’entorn i que permet conèixer a fons i de manera íntima el lloc
visitat. A Palafrugell, el cicloturisme és una realitat cada dia més estesa que ens proporciona
un turisme de qualitat, desestacionalitzat i que atrau a molts visitants d’arreu del món. El nostre
municipi forma part d’importants rutes cicloturístiques com la transfronterera Pirinexus, que
comparteix trams amb la xarxa europea Eurovelo, i el Baix Empordà compta amb una de les
xarxes de cicloturisme més extenses i pioneres del país. L’èxit de les Vies Verdes a casa
nostra és un exemple fefaent.

Amb tot, a Palafrugell anem tard. La realitat d’un mercat en expansió ens ha passat per davant
i tot just ara comencem a arremangar-nos. Les infraestructures necessàries per a la pràctica
segura del cicloturisme dins de Palafrugell i per connectar els nuclis costaners estan a les
beceroles i molt allunyades de l’alta demanda de visitants que arriben a casa nostra per
practicar aquesta modalitat de turisme. Ens ha mancat visió estratègica i planificació en aquest
assumpte, doncs una bona aposta per aquest camp uns anys enrere ens hagués permès
arribar a avui amb avantatge competitiu i atraure encara més visitants.
Ha arribat, doncs, l’hora de posar-se mans a la feina. Des de l’IPEP s’ha assenyalat com a
prioritari el desenvolupament d’aquest model turístic, i el govern municipal ho veu amb bons
ulls. Així doncs, s’estan començant a desenvolupar els estudis pertinents que han de
desembocar en les millores necessàries a la nostra xarxa vial per tal que Palafrugell
esdevingui una ciutat del tot amigable amb les bicicletes. El nostre model turístic ho agrairà,
doncs tindrà un nou reclam per promocionar-se i atraure un nínxol de mercat creixent i de
qualitat, també fora de temporada.
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Però no només. Perquè una bona xarxa de carrils bici per l’interior de Palafrugell i que enllaci
eficaçment i amb seguretat els diferents nuclis del municipi afavorirà un nou canvi de
paradigma en la mobilitat local. En consonància amb els nous temps, segur que són molts els
palafrugellencs i palafrugellenques que optaran per aquet model de transport sa i sostenible
per fer els seus desplaçaments quotidians. Així doncs, en el cas del cicloturisme, la inversió
necessària beneficiarà directament al conjunt de la població. Des del nostre punt de vista,
doncs, es tracta d’una aposta segura que no s’hauria de demorar gens.
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OCTUBRE
Off Jazz Festival. Festival de Jazz Costa Brava

14 i 15 d’octubre, Radikal MarBrava

Del 12 d’octubre a l’5 de novembre, ES NIU!

Formació Emprèn – Empresa i SOMI

Memòria IPEP 2017

18

1919

El Racó de Pensar: Palafrugell industrial.
En breu Palafrugell estrenarà una nova eina estratègica pel seu desenvolupament econòmic.
Es tracta d’un nou lloc web dedicat als Sectors d’Activitat Econòmica, popularment coneguts
com a polígons industrials. El nou web pretén ser una eina molt pràctica per tal de posar en
contacte a empreses que busquin instal·lar-se a Palafrugell amb els propietaris de naus o
terrenys per edificar que hi ha dins dels sis diferents polígons de la nostra zona industrial.

A la mateixa web, a més, es mostren els avantatges fiscals que Palafrugell ofereix a les noves
empreses que vulguin començar o moure la seva activitat als sectors d’activitat econòmica
palafrugellencs, així com un vídeo on es mostren les virtuts de viure i invertir en el nostre
municipi.
Però més enllà de l’eina en sí, la bona notícia és que la nova web és la mostra que hi ha una
aposta estratègica per rellançar el sector industrial. Per descomptat, aquesta eina anirà
acompanyada d’altres mesures. Una de les primeres és la de fomentar la creació d’una
associació d’empresaris industrials per tal de treballar conjuntament amb l’administració sobre
aspectes bàsics per el desenvolupament dels polígons, de la mateixa manera que ja es fa,
amb èxit, amb altres sectors econòmics importants de Palafrugell com pot ser el turístic. Des
de l’administració creiem que aquesta és la millor manera de treballar; les empreses
instal·lades en el polígon coneixen millor que nosaltres les necessitats i mancances del seu dia
a dia. Noves i millors senyalitzacions, tant per arribar com a dins els polígons industrials,
millores en les infraestructures necessàries o pensar futurs sostenibles són decisions que es
prenen millor col·lectivament. Aquesta nova associació hauria de ser una realitat l’any vinent i
posar-se a treballar el més aviat possible. Com a poble, necessitem que el sector industrial
esdevingui, de nou, un dels nostres motors econòmics.
Caldrà també fer un bon diagnòstic actual del nostre sector industrial. Però per tal que aquesta
aposta sigui complerta, l’haurem de preparar mirant cap el futur. En el darrer Racó de Pensar
parlàvem de l’aposta pel cicloturisme i reconeixíem que hi podríem haver pensat una mica
abans. Un dels reptes de la nova associació i nostra, com a administració, serà mirar
d’avançar-nos a les noves tendències. Apostem per certs tipus d’indústria? Prioritzem els
valors de responsabilitat social de les empreses? Som capaços d’imaginar com ens agradaria
que fossin els polígons industrials palafrugellencs d’aquí a deu, quinze anys? Hem de posarnos-hi. Perquè tot i que el turisme i els serveis associats és i continuarà sent el gran motor
econòmic de la nostra vila, no seria prudent apostar pel monocultiu. Ara tenim, doncs,
l’oportunitat de tornar a fer de Palafrugell un centre industrial important.
Memòria IPEP 2017
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NOVEMBRE
Formació Emprèn – Empresa i SOMI

29 de novembre, 8ª Jornada emprèn i empresa

Nadal a Palafrugell i Pista de Gel:
Anuncia la teva empresa a la pista de gel
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DESEMBRE
Subvencions per a les empreses i establiments locals.

Cap d’any a Palafrugell

Del 15 /12/ 2017 al 7 de gener del 2018:
14é Aniversari del Nadal a Palafrugell i Pista de Gel
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El Racó de Pensar: Llums de Nadal amb criteri
Quin criteri cal seguir alhora de penjar les llums de decoració nadalenca pels carrers de la
vila? La resposta de l’IPEP és clara: només als nuclis comercials, a les entrades i sortides de
la vila i a les rotondes.
Aquest criteri té la seva lògica. Els nuclis comercials són aquells carrers on l’activitat
econòmica comercial hi té una forta presència i són pol d’atracció per a la població en general.
El Nadal sempre és una bona època per el comerç, i la il·luminació nadalenca contribueix a
crear i potenciar l’atmosfera d’excepcionalitat en la que emmarquem aquestes festes. Posar-hi
les llums de Nadal, il·luminar aquest nuclis, té un retorn. Que al comerç local li vagi bé, com en
qualsevol altra activitat econòmica, ens beneficia a tots.
Els altres dos supòsits que contempla el criteri de col·locació de llums de Nadal són de sentit
comú. Il·luminar les entrades i sortides de la vila i les principals rotondes viàries vesteix el
poble de Nadal, en una tradició tan arrelada arreu que no fer-ho resulta, simplement,
inimaginable. En aquest cas es pot argumentar que la il·luminació d’aquestes àrees no reporta
cap retorn econòmic, però malament aniríem si l’Administració només tingués en compte
criteris econòmics alhora de planificar totes les seves accions.
Per descomptat, no a tothom li agrada el Nadal i la seva parafernàlia: les llums, les nadales, o
l’ambient de germanor i pau que, per a moltes persones, pot resultar tristament artificial i fins i
tot hipòcrita. Però de la mateixa manera que no deixarem de celebrar la Festa Major perquè a
moltes persones els molesti el soroll i el rebombori que genera, per el mateix motiu tampoc
deixarem de celebrar el Nadal pel fet que no sigui del gust de tots.
Aleshores, per aconseguir un cert equilibri entre els drets de tothom, no queda més remei que
l’Administració reguli aquesta activitat. Per què, doncs, cada any s’amplia el nombre de carrers
il·luminats? A (quasi) tothom li agrada tenir els seus carrers engalanats. Els llums fan Nadal, la
canalla espera amb il·lusió que s’encenguin, els carrers fan patxoca... És lògic pensar que són
molts els veïns que reclamen il·luminació nadalenca també als seus carrers. Però com a
Administració la nostra obligació és regular i posar ordre en nom del mencionat equilibri de
drets i en nom de la racionalitat. Les llums de Nadal suposen una despesa econòmica
important en muntatge i desmuntatge i generen una despesa energètica suplementària. Fora
bo, doncs, perquè és la nostra obligació, que des de l’Administració siguem molt conscients
d’aquests equilibris i busquem solucions justes coneixent per endavant que no sempre podrem
acontentar
a
tothom.
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1. PRESSUPOST
Pressupost elaborat en grans partides:
DESPESES
Descripció

C. inicials

DESPESES FUNCIONAMENT I
SUBMINISTRES

58.000,00€

TURISME I ESDEVENIMENTS

202.620,00€

COMERÇ

65.000,00€

COMUNICACIÓ, PROMOCIÓ I
EDICIÓ DE MATERIAL

47.000,00€

EMPRESA I OCUPACIÓ

INGRESSOS*
Descripció
P. inicials
APORTACIÓ
AJUNTAMENT

INGRESSOS
PREVISTOS

205.000,00€

176.120,00€

8.500,00€
381.120,00€

381.120,00€

1.1 AJUTS, INCENTIUS, SUBVENCIONS I PATROCINIS REBUTS
Tot seguit us detallem les sol·licituds de subvencions i patrocinis que hem gestionat.
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ENTITAT QUE
SUBVENCIONA
Vins i licors Grau, S.A. –

PROJECTE
Garoinada 2017

Vins i licors Grau, S.A

Niu 2017

Aportació La Caixa

IMPORT
CONCEDIT
1.210,00€

ENTITAT
RECEPTORA

IPEP

726,00€

IPEP

51ª Cantada de Calella

46.000,00€

IPEP

Bardinet, S.A.

51ª Cantada de Calella

2.420,00€

IPEP

Cultura Popular

51ª Cantada de Calella

10.532,00€

IPEP

Diputació de Girona

51ª Cantada de Calella

43.893,00€

IPEP

Departament de Cultura i
Comunicació de la
Generalitat

St. Jordi –
Flors&Violes 2016

4.000,00€

IPEP

2.500,00€

IPEP

Diputació de Girona
Xarxa de mercats sedentaris Rasca L’Unça
província de Girona
SOC

Prorroga AODL 2017/2018

27.045,54€

IPEP

SOC

Nova AODL 2017/2018

27.045,54€

IPEP

Diputació de Girona

XSLPE

4.000,00€

IPEP

Departament d’empresa i
Ocupació de la Generalitat.

Catalunya Empren

29.588,75€

IPEP
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1.2 INGRESSOS PROCEDENTS IMPOST ESTADA EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

4t trimestre

1.514,57€

(*)

Encara desconegut.
Ref. 2016: 41.090,08€

Encara desconegut.
Ref. 2016: 5.103,86 €

* Veure el punt 9 de la memòria.

1.3 COL·LABORACIONS SECTOR PRIVAT LOCAL PLA D’ACTUACIONS ’17
PROJECTE
GAROINADA (restaurants participants)

NIU (restaurants participants)

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

FLORS&VIOLES
Samarretes

QUANTITAT
4.190,00€

800,00€

3.605,00€
1.005,00€
165,00€
175,00€

175,85€

PISTA DE GEL
Estands i atraccions pista de gel
Publicitat lones pista de gel

3.387,73€
3.775,20€

EDICIÓ DE MATERIAL
Material publicitari promoció turística i
pàgina Web

7.018,00€

CAP D’ANY
Falques de ràdio
TOTAL

400,00€
24.696,78€

Memòria IPEP 2017

27

2828

1.4 CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A EMPRESES LOCALS 2016 - 2017
El passat 28 de febrer de 2017 es van aprovar per Junta de Govern Local les bases per la
concessió de subvencions per activitats econòmiques locals que cada any concedeix
l’Ajuntament i gestiona 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.- Reforma integral dels establiments comercials i/o 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:
CIF/NIF

Empresa/Establiment

Capítol

Import

B17246612

Novara Hotels sl

Capítol I

1.487,18 €

40535893A

Yolanda Porcel Martínez

Capítol II i III

1.858,98 €

B17554395

Foxima 98 S.L

Capítol II

40505182c

Joan Ridao Casademont

Capítol I i II

B17844515

Centre Mèdic Palafrugell S.L

Capítol V

473,01 €

77919102R

Sílvia Cano Gamero

Capítol III

1.439,37 €

78002634C

Eva Lucas Mediñà

Capítol III

1.103,43 €

40516959K

Antoni Saez Revuelta

Capítol II

1.858,98 €

B17780255

Pa i Raïm

Capítol I

1.858,98 €

B17386699

Hotel Llevant

Capítol I, II i V

1.858,98 €

A08094450

Sant Roc S.A

Capítol I i V

1.487,18 €

47687105D

Laia Boladeres Cucurull

Capítol II

1.858,98 €

40532317S

Xavier Gómez Meier

Capítol IV

1.487,18 €

J55217053

DK8 Assessors S.C

Capítol V

1.246,03 €

B55188031

Finques les Voltes Palafrugell S.L

Capítol I i II

1.858,98 €

41528388W

Daniella Artigas Castillo

Capítol II

1.287,43 €

41528102S

Helena Bermudo Bassols

Capítol III

1.123,68 €

852,68 €
1.858,98 €

En aquest cas, el total de despesa seria de 25.000€
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1.5 CONVENIS I CONTRACTES AMB PARTICIPACIÓ DE L’IPEP
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
Afiliació a l'Agència Catalana de Turisme (ACT).
Per gaudir d’avantatges i oportunitats orientades a una major visibilitat i rendibilitat del destí
Palafrugell, així com per a una promoció i comercialització més segmentada, dirigida a la
demanda i amb plans d’acció específics.
Contracte membre del Club de Màrketing d’Enogastronomia.
Contracte per difondre tota l’oferta d’activitats afavorint l’estructuració de l’oferta, la promoció
conjunta i la comercialització als mercats emissors.
Contracte membre del Club de Màrketing de Cultura i Identitat.
Contracte per difondre tota l’oferta d’activitats afavorint l’estructuració de l’oferta, la promoció
conjunta i la comercialització als mercats emissors.
Conveni entre l’Ipep i 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 entre l’IPEP i el Club Vela Calella
Conveni per col·laborar amb la Regata Euro Màster Laser Cup. Celebrat a Calella del 6 al 9
d’abril.
Conveni entre l’IPEP i La Brava Beer, S.L. pel festival Flors i Violes.
Conveni per patrocinar el festival Flors&Violes del 28 d’abril a l’1 de maig.
Conveni de col·laboració entre l’IPEP, l’ATP i SARFA S.L. 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) per l’any 2017.
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.
Conveni de col·laboració entre l’IPEP i l’empresa ALNA, S.A. per a la difusió pública de
l’activitat privada de transport regular via marítima entre els nuclis de Calella de Palafrugell i
Tamariu.
Conveni que té per objecte instaurar un servei de transport marítim de passatgers entre els
nuclis costaners del municipi, tant pels ciutadans de Palafrugell com pels visitants d’aquestes
localitats, durant els mesos d’estiu.
Conveni entre l’IPEP i l’empresa Vies Braves Swimming S.L.
Conveni per abalisar un tram de costa del municipi d’acord amb la normativa vigent, per tal de
destinar-lo a un ús lúdic, esportiu i formatiu, amb una durada estacional, que abasti els mesos
de Maig-Octubre, aquest nou espai s’anomenaria Via Brava.
Conveni entre l’ IPEP i el Club de Natació Radikal Swim
Conveni per col·laborar en l’organització de l’esdeveniment Radikal Marbrava 2017 el 14 i 15
d’octubre a Llafranc i Calella.
Memòria IPEP 2017

29

3030

Conveni regulador per la subvenció atorgada al Club Hoquei Palafrugell per l’IPEP.
Conveni que té per objectiu garantir la presencia de l`equip Corredor Mató del Club Hoquei
Palafrugell a la màxima categoria estatal. Contribuint a fer gran el nom de Palafrugell, donantlo a conèixer per tot l’estat generant un gran impacte de comunicació sobre la marca
Palafrugell.
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
Conveni per millorar l’ocupabilitat, facilitar la inserció laboral i fomentar el retorn al sistema
educatiu dels joves participants.
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament de
Palafrugell per implementar el programa de Garantia Juvenil entre la població jove de
Palafrugell 2017.
Conveni que té per objectiu promoure ofertes de qualitat, educació continua, formació com
aprenents o en periode de pràctiques, entre la població jove de 16 a 29 anys, a través del
programa de Garantia Juvenil.
3. SECTOR COMERÇ
Conveni entre l’ IPEP i l’Agrupació de comerciants de Palafrugell (ACOPA) Conveni per
establir una relació de col·laboració entre ACOPA i l’IPEP pel finançament en matèria de
promoció del municipi i en la dinamització 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)
Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, el SOC i les entitats locals de la xarxa de
serveis locals de promoció econòmica 2012-2016 per a la implantació del sistema d’orientació i
intermediació laboral del Servei d’Ocupació de Catalunya. 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. També
permet al SOMI sol·licitar una subvenció anual per a activitats de promoció econòmica en
general. Durant aquest 2017, l’import atorgat per la Diputació ha estat de 4.000,00€ 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 Guíxols en relació al projecte
PROGRAMA INTEGRAL DE FOMENT A L’EMPRENEDORIA DINS DEL PROGRAMA DE
CATALUNYA EMPRÈN.
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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.
Conveni entre la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) i l’Ajuntament de
Palafrugell per a l’organització de l’Escola d’Estiu.
Conveni que té per objecte establir una vinculació amb el sector empresarial de la província i
oferir anualment una fornada de formació.
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 2017.
Contracte amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A.
Contracte de sessió de drets de gravació, reproducció i comunicació pública de les actuacions
de les formacions musicals que han participat a la 51a Cantada d’Havaneres de Calella de
Palafrugell.
Contracte amb la Fundació Clarós pel concert benèfic que se celebrarà al recinte de Port Bo el
divendres 30 de juny.
Els beneficis del concert es destinaran a la lluita contra la sordesa profunda i ajuda
humanitària en els països africans on intervé la Fundació en la lluita contra malalties i defectes
otorinolaringòlegs i facials.
Conveni de col·laboració entre l’IPEP i Fundació Bancària La Caixa
Conveni per afavorir el desenvolupament de la 51a. 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 l’IPEP i Link Produccions pel concert que se celebrarà al recinte
de Port Bo de Calella de Palafrugell el dia 2 de juliol de 2017.
Conveni per col·laborar en la celebració d’un esdeveniment cultural, posterior a la Cantada
d’Havaneres i un complement a l’oferta de cap de setmana.
Conveni de col·laboració entre l’IPEP i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona pels actes
de celebració dels 50anys de la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell.
Conveni per a l’organització dels actes commemoratius dels 50 anys de la Cantada
d’Havaneres de Calella de Palafrugell que tindran lloc des del mes d’abril de 2016 fins al juliol
de 2017.

Memòria IPEP 2017

31

3232

2. RECURSOS HUMANS
2.1 ÒRGANS DE GOVERN
A mitjans del 2017 el Govern de Palafrugell es constitueix de nou degut a una moció de
censura. Aleshores, la Junta de Govern de l’IPEP queda actualitzada de la següent manera:
• El/la president/a, que serà l’Alcalde de l’Ajuntament de Palafrugell o regidor/a en qui
delegui:
Sr. Juli Fernandez Iruela (fins el maig/2017) i Sr. Josep Piferrer Puig ( a partir del
juny/2017)
•

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:
Sra. Margarita Mauri Junqué
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. Xavier Nicolazzi Angelats (titular)
Sra. Maria Casellas (suplent)

- Representació càmpings:

Sra. Glòria Tamayo Ramon (titular)
Sr. Enric Cruz i Plaja (suplent)

- Representació apartaments turístics:

Sr. Xevi Gómez Meier (titular)
Sra. Nuria 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. Jordi Rubau Andujar

•

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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•

Secretaria
Sra. Eva Torres Nieto

•

Interventor
Sr. Gustavo Tapias

•

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

* El Ple de l'Ajuntament de Palafrugell en sessió del dia 28 de novembre del 2017 va adoptar
el següent acord:
Modificació de l'article 9 dels estatus de l'Institut de Promoció Econòmica amb la incorporació
del següents representants:
- Un representant de les entitats culturals del municipi.
- Un representant de les empreses de turisme actiu.
- Un representant de bars que programin música en directe.
- Un representant dels sectors d'activitat econòmica (SAE'S).

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.
ateixidor@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.
sbelena@palafrugell.cat
Marta Moreno
Agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL).
Responsable de la gestió dels ingressos de l’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 Pineda Gélia
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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
Responsable de la Cantada d’Havaneres de Tamariu
Atenció al públic
ccama@palafrugell.cat
Ferni Badi
Secretària de l’Associació Turística de Palafrugell
Responsable del Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinació.
Atenció al públic
fbadi@palafrugell.cat / turisme@palafrugell.cat
Anna Sàbat
Fins el setembre de 2017, substituint Sofia Font.
Responsable webs de promoció turística i community manager
asabat@palafrugell.cat
OFICINES DE TURISME
El personal per la cobertura de les oficines de turisme (Calella, Llafranc, Tamariu, TMP i reforç
OTPG) es va contractar segons el procés selectiu per a la creació de la borsa de treball
d'informador/res turístics/ques signada amb data 16 de març de 2016 (en vigor durant 2 anys).
La contractació va ser la següent:
• 2 persones per les oficines de turisme de Calella i Llafranc per Setmana Santa, caps de
setmana d'abril i maig. De l'1 de juny a l'1 d'octubre i caps de setmana de la primera quinzena
d'octubre
•

1 persona per l'oficina de turisme del TMP. Del 3 de juny a l'1 d'octubre

•

1 persona per l'oficina de turisme de Tamariu. De l'1 de juny a l'1 d'octubre

• 1 persona per cobrir la compactació de la jornada d'una treballadora de l'OTPG. De l'1 de
juny al 30 de setembre
• 1 persona de reforç per cobrir els dies festius del personal d'oficines de turisme. De l'1 de
juny a l'1 d'octubre.
•

1 persona de reforç per l'OTPG els mesos de juliol i agost. Del 30 de juny al 29 d'agost.

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.
etorres@palafrugell.cat
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Cristina Martí
Secretària de l’Associació de comerciants de Palafrugell
Responsable de la dinamització comercial
cmarti@palafrugell.cat
Sílvia Roca
Delegada del mercat municipal
Responsable de l’oficina d’atenció al consumidor.
sroca@palafrugell.cat
Olga Codina
Gestió administrativa dels mercats
Responsable gestió administrativa de l’IPEP
ocodina@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).
Responsable del Punt de Feina
malcantara@palafrugell.cat
Tània Segués
Agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL)
Responsable de promoure, dinamitzar i executar actuacions per la creació i formació
d’ocupació en igualtat d’oportunitats. Coordinar transversalmente el SOMI i el departament
d’emprenedoria (ambdos de l’IPEP) per crear i diversificar les anteriors accions. I transmetre a
la ciutadania els valors positius i les oportunitats de canvi del mercat de treball que incideixen
en el desenvolupament econòmic del territori.
tsegues@palafrugell.cat
Madalena Hernàndez
Provinent del programa Treball i Formació subvencionat per el Servei d'Ocupació de
Catalunya, convocatòria EMO/204/2015 de 23 de juny, adreçat a persones majors de 45 anys
que hagin esgotat la prestació de l'atur o subsidi. El procés de selecció efectuat segons les
bases de la subvenció es va fer a partir dels candidats/ates proposats per l'oficina de treball de
la Generalitat.
Suport administratiu (de mig gener a mig juny)
mhernandez@palafrugell.cat
Desirée Oñate Ortega
Provinent del programa Concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en
pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
adreçat a joves menors de 30 anys titulats i en situació d’atur.
Tècnica de prospecció i comunicació (del 30 de novembre del 2017 a 30 de juny de 2018)
donate@palafrugell.cat
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SECCIÓ EMPRESA
Sònia Planas
Assessora en emprenedoria del Projecte Catalunya Empren
splanas@palafrugell.cat
Pere Maruny
Prospector d’empreses contractat pel dispositiu Treball als barris.
pmaruny@palafrugell.cat

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 2017, han estat
els següents:
•

Curs Gestió Conflictes Xarxes
Socials
Data: 13 d’abril
Horari: De 9h a 14h
Lloc: Patronat Turisme CBG
Organitza: Patronat Turisme Costa Brava
Girona
Assistents:
- Anna S.
•

Curs Ordenança d’Administració
electrònica
Data: 15, 16 o 17 de maig
Horari: 1.30h – Escollir entre 8.00h a 9.30h i de
13.00h a 14.30h
Lloc: TMP
Organitza: Ajuntament de Palafrugell
Assistents:
- Anna T.
- Olga
- Margarita
- Carme
- Sònia
•

Curs Les novetats SEO per treure
avantatges
Data: 15, 16 o 17 de maig
Horari: 1.30h – Escollir entre 8.00h a 9.30h i de
13.00h a 14.30h
Lloc: TMP
Organitza: Ajuntament de Palafrugell
Assistents:
- Anna S
• Jornada tècnica Catalunya Emprèn
Data: 1 de juny
Horari: De 9h a 14h
Lloc: Palau de Congressos de BCN
Organitza: Catalunya Empren
Assistents:
- Sònia Planas

• Twitter
Data: 2 d’octubre
Horari: De 9h a 14h
Lloc: CME
Organitza: IPEP
Assistents: Sofia Font
•

Programa jornada tècnica de treball
oficines de turisme
Data: 26 d’octubre
Horari: De 9.30h a 13.30h
Lloc: Vies Verdes
Organitza: Consorci Vies Verdes de Girona
Assistents:
- Clàudia Cama
- Sofia Font
- Eva Torres
•

Formació Pla de qualitat turística en
destinació (SICTED)
Data: 10 d’octubre
Horari: De 9.15h a 14h
Lloc: Sala d’actes de l’EMD. L’Estartit
Organitza: Consell Comarcal
Assistents:
- Ferni Badi
- Sílvia B
- Sofia Font
• Curs anglès bàsic atenció ciutadana
Data: Dimarts i divendres del 2 d’octubre al 20
de novembre (30 hores)
Horari: De 8h a 10h
Lloc: Can Genís
Organitza: Diputació de Girona
Assistents:
- Olga Codina
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•

Abordatge dels rumors i de la
prevenció de la xenofòbia.
Data: Dijous 16 de novembre
Horari: De 10h a 12h (tècnics i comandaments)
i de 12.30h a 14.30h (personal atenció
ciutadana)
Lloc: Sala d’actes TMP
Organitza: Ajuntament Palafrugell
Assistents:
- Margarita Alcantara
- Tània Segués
- Carme Ramírez
• Màrqueting per a turisme cultural
Data: Dimecres 29 de novembre
Horari: De 9.30h a 14.30h
Lloc: Barcelona
Organitza: Agència Catalana de Turisme
Assistents:
- Marta Moreno
•

Formació en lluita contra l’estigma
en salut mental.
Data: Divendres 1 i 15 de desembre (10 hores)
Horari: De 9.30h a 14.30h
Lloc:

Organitza: Serveis Socials
Palafrugell
Assistents:
- Carme Ramírez
- Tània Segués
- Margarita Alcàntara

Ajuntament

de

•

Fòrum Internacional de Turisme de
Catalunya FIT CAT 2017
Data: Dijous 23 novembre
Horari: De 8 a 18h
Lloc: Fòrum Barcelona
Organitza: Agència Catalana de Turisme
Assistents:
- Marta Moreno
•

Jornada tècnica i workshops
Agència Catalana de Turisme
Data: Dilluns 11 desembre
Horari: De 10 a 16h
Lloc: Barcelona
Organitza: Agència Catalana de Turisme
Assistents:
- Sílvia Beleña
- Marta Moreno

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:
•

5 persones del 14 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018 amb un contracte de
37,5 hores setmanals cadascuna.
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3. TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
L’oficina de turisme, situada l’avinguda de la Generalitat, 33, ha patit com a la resta de les
oficines del municipi (Calella, Llafranc, TMP i Tamariu), una lleugera baixada de les consultes.
Les dades mostren una tendència a la baixa en els darrers anys, explicable en gran part als
nous hàbits dels visitants derivats de les noves tecnologies.
L’any 2017, les visites a les oficines de turisme de la Pineda Gèlia, TMP, Calella, Llafranc i
Tamariu han davallat en 3.618 consultes menys respecte l’any passat.
Un total de 33.833 persones van visitar les diferents oficines de turisme del municipi, entre
principis de juny i finals d’agost. En el mateix període, l’any 2016t es van registrar un total de
42.248 visites. L’oficina de turisme de Calella essent la que rep més visitants també ha patit
el descens de visitants durant tots els mesos d’obertura.
A l’oficina de turisme de la Pineda Gèlia és on les visites solen ser més extenses i les
consultes tenen una durada més llarga. Notant un augment de la demanda d’informació
d’altres zones turístiques (Barcelona, Terres de l’Ebre, Lleida...), es dedica més temps a ajudar
a l’usuari, des de la compra d’entrades de centres culturals, a lloguers diversos, etc... La
durada de l’atenció a cada visitant és de mitjana 10 – 15 min. A les platges, les consultes són
principalment sobre activitats en curs i senderisme.
La davallada global de les visites que es ve observant els darrers anys es deu principalment al
canvi de perfil del visitant usuari de les oficines de turisme. Cada cop més, els visitants es
preparen les visites abans del viatge i, un cop al destí, solen utilitzar les noves tecnologies i els
telèfons mòbils per accedir a la informació del territori. Per tant, les seves consultes solen ser
més concretes i menys freqüents, ja que quasi bé tota la informació la troben a la xarxa.
Un fet que mostra aquest canvi és l’alt creixement de consultes al web i a les xarxes socials
des de l’aparell mòbil.
Pel que fa a la meteorologia d’aquest any 2017, ha estat en general molt càlida i seca, amb
temperatures entre -09ºC de mínimes i 34,1ºC de màxima amb una mitjana d’entre 7,7ºC i
24ºC, i pocs mesos de pluja.
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MITJANA
TEMPERATURA
MAX / MIN

TEMPS

GENER

15,2 ºC / -0,9ºC

FEBRER

PREDOMINANT

PLUJA
L/M2

VENT / PLUJA

Tramuntana

129,2

17,5ºC / 3,2ºC

SOL / FRED

Garbí

46,8

MARÇ

21,7ºC / 4,3ºC

SOL / NÚVOL

Garbí

31,4

ABRIL

22,6ºC / 3,8ºC

SOL / NÚVOL

Garbí

14

MAIG

27,4ºC / 7ºC

SOL / VENT

Garbí

7,6

JUNY

33,2ºC / 13,7ºC

SOL / NÚVOL

Garbí

41

JULIOL

31,4C / 13,9ºC

SOL / VENT

Tramuntana

0,8

AGOST

34,1ºC / 15,5ºC

SOL / VENT

Tramuntana

8

SETEMBRE

27,6ºC / 9,7ºC

NÚVOL / PLUJA

Tramuntana

48,4

OCTUBRE

25,8ºC / 9,2ºC

NÚVOL /

Tramuntana

30

NOVEMBRE

21,4ºC / 2,9ºC

SOL / PLUJA

Tramuntana

72,4

DESEMBRE

20,2ºC / 0,6ºC

SOL

Tramuntana

2,4

2017

VENT

http://www.meteopalafrugell.net/resum_dades.asp
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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 3 d’abril al 30 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 9.30 a 13.30h. Festius tancat,
excepte per Setmana Santa (tancat dilluns de Pasqua)
De l’1 de juliol a l’1 de setembre: De dilluns a dissabte de 10 a 20h. Diumenges de
9.30 a 13.30h. Festius de 10 a 13h i de 17 a 20h.
Del 2 de setembre al 15 d’octubre: De dilluns a dissabtes de 10 a 13h i de 16 a 19.
Diumenges de 9.30 a 13.30h.
Del 16 d’octubre al 2 d’abril: De dilluns a divendres de 10 a 17h. Dissabtes de 10 a
13h i de 16 a 19h. Diumenges de 9.30 a 13.30h.

PALAFRUGELL- Teatre Municipal de Palafrugell (al centre del municipi):
•

De l’1 de juny al 15 d’octubre: De dilluns a dissabte de 10 a 13h i de 17 a 20h.
Diumenges de 10 a 13h.

CALELLA i LLAFRANC:
•
•
•
•
•

Del 10 al 17 d’abril (Setmana Santa): De dilluns a dissabte de 10 a 13h i de 16 a 19h.
Diumenge i dilluns de Pasqua de 10h a 13h.
Mesos d’abril i maig (Caps de setmana): Dissabte de 10 a 13h i de 16 a 19h.
Diumenge de 10h a 13h.
Juny i setembre: De dilluns a dissabte de 10 a 13h i de 17 a 20h. Diumenge de 10h a
13h.
Juliol i agost: De dilluns a diumenge de 10h a 13h i de 17h a 20h
1, 7 i 8, 14 i 15 d'octubre (Caps de setmana): Dissabte de 10h a 13h i de 16h a 19h.
Diumenge de 10h a 13h

TAMARIU:
• Juny i Setembre: De dilluns a dissabte de 10h a 13h i de 17h a 20h. Diumenge de 10h

a 13h.
• Juliol i Agost: De dilluns a diumenge de 10h a 13h i de 17h a 20h

Memòria IPEP 2017

40

4141

3.1.2 Gestor d’enquestes oficines de turisme
El 2017 s’ha continuat utilitzant el gestor d’enquestes de la Generalitat, a totes les oficines de
turisme del municipi, tal i com marca la normativa.
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

2017

2016

2015

Gener

112

170

125

Febrer
Març
Abril

174
297
1.466

247
1.067
944

238
622
1.634

Maig

1.015

943

1.740

Juny
Juliol
Agost

3.406
6.212
7.123
3.969
865

3.946
7.473
8.629
4.054
748

4.490
8.619
10.398
4.930
941

174
123

180
153

211
192

Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
TOTAL

24.936

28.554

34.140
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B. VISITANTS
Oficines de turisme de Palafrugell, TMP, Calella, Llafranc i Tamariu

VISITANTS

2017

2016

2015

Gener

170

249

172

Febrer
Març

298

368

347

465

2.094

1.083

Abril

3.079

1.889

3.314

Maig

2.011

1.838

3.218

Juny

6.560

8.390

7.536

Juliol

12.589

15.146

15.827

Agost

14.684

18.712

20.282

Setembre

7.696

7.128

8.543

Octubre

1.613

1.387

1.686

Novembre

251

283

Desembre

189

330

321
304

49.605

57.814

62.633

TOTAL
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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.
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Procedència:

Espanya

12.690

França

6.116

Regne Unit

2.642

Alemanya

813

Estats Units d'Amèrica

270

Països Baixos

674

Resta d'Amèrica

389

Itàlia

223

Resta d'Europa

362

Bèlgica

230

Resta d'Àsia i Oceania

157

Suècia

65

Suïssa

97

Canadà

76

Àfrica

17

Noruega

32

Dinamarca

33

Japó
Finlàndia

9
22

Xina

2

Islàndia

1

Índia
TOTAL

16
24.936
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Procedència visitants espanyols

Entre els visitants espanyols, encapçala la llista Catalunya, País Basc, Madrid i Comunitat
valenciana.

Catalunya

10.093

País Basc

659

Madrid (Comunitat de)

570

No indicada

262

Comunitat Valenciana

249

Aragó

151

Castella-Lleó

130

Andalusia

122

Navarra (Comunitat Foral de)

113

Galícia

68

Castella-La Manxa

66

Asturies (Principat d')

42

Rioja (La)

38

Balears (Illes)

36

Cantàbria

32

Extremadura

23

Canàries (Illes)

22

Múrcia (Regió de)

14

TOTAL

12.690

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.
Com ja és habitual, les sol·licituds més demandades han estat els transports (horaris de
transport públic), seguides dels esdeveniments i activitats d’oci.
Pel que fa altres, podrem trobar consultes de tot tipus, com ara: buscar publicacions, revistes,
carrers concrets, ... miren i agafen ells mateixos la informació exposada. Normalment son
consultes molt detallades que no apareixen al llistat.
Pel que fa a la seguretat ciutadana, les peticions es referien a la situació de la comissaria per
fer consultes o per pagar alguna multa.
Augmenta progressivament 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.
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Com en els darrers anys, des de l’oficina de turisme de Palafrugell, es continua accedint a la
carpeta compartida del Consell Comarcal del Baix Empordà, per penjar l’agenda mensual i les
activitats de cap de setmana.

Transports

4.502

Esdeveniments

3.628

Oci

3.375

Altres

2.638

Restauració

1.715

Allotjaments

1.651

Comerç

1.180

Seguretat ciutadana
TOTAL

110
18.799

E. DEMANDES
És sol·licita principalment el plànol per orientar-se i arribar als nuclis costaners, seguit de les
activitats del municipi, les rutes a peu i en bici, 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, compra d’entrades per a concerts i cada cop
més informació més extensa del territori, no només del Baix Empordà.
Generalment, una informació va lligada a una altre i encara que no la demanin se li dona com
a complementaria i es comptabilitza, 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, el descobrir amb vuit recomanacions a fer i la publicació de
Palafrugell+.
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Graella demandes
Plànols

9.497

Agenda activitats

8.679

Rutes a peu/bici

7.558

Informació genèrica

6.878

Mapes

6.551

Platges

6.048

Altres

2.068

Museus

1.321

Restaurants

1.225

Mercats

988

Espais naturals

771

Lloguers vaixells

502

Rutes guiades

291

Lloguers bici/cotxe

244

Xarxes

221

Meteorologia

167

Campanyes gastronòmiques

131

Sanitat

124

Seguretat

85

Garoinada

58

Golf

41

TOTAL

53.448

F. VALORACIÓ GLOBAL
•

La temporada 2017, ha estat inferior en quan a visitants, creiem que aquest canvi ha pogut
ser degut a:
1. Canvi d’hàbit i ús de les noves tecnologies. Actualment tenim tota la informació a
l’abast de la mà, i és disposa de les activitats i la informació actualitzada a les xarxes
socials. No cal anar a l’oficina a no ser que es desitgi informació en paper o informació
concreta difícil de cercar.
2. Web visitpalafrugell.cat ha augmentat en 1,5% el nombre de nous visitants. Al web es
disposa de tota la informació municipal que hi ha en suport paper a les oficines (guies,
llistats,
fulletons,
mapes,
etc.),
així
com
informació
comarcal.
Qualsevol usuari del web és pot descarregar el material, de manera fàcil i còmode,
evitant passar per oficina.
3. L’oficina de turisme de Llafranc va estar durant dos mesos i mig, situada a la Plaça de
Sant Jaume (aparcament de la riera), ja que el passeig és trobava en obres. Això va
ocasionar que molts dels nostres visitants no la localitzessin i no poguessin ser
comptabilitzats.

Memòria IPEP 2017

47

4848

4. La disminució de visitants ha estat general per a totes les oficines de turisme
municipals. Les ubicades en el nuclis costaners, que normalment tenen més visites,
enguany també han sofert una davallada important. Per exemple, Calella ha disminuït
en 1892 visites i Tamariu amb 600 menys.
•
•
•
•
•

El turista que ens visita, continua volent una atenció cada vegada més personalitzada i
extensa, amb una ampliació de serveis i assessorament.
El servei d’auto consulta d’Internet, wifi i servei d’impressió de documents està molt
consolidat i sol·licitat entre els visitants.
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, crescut notablement, arribant a ser una eina
d’informació cada cop més utilitzada entre els usuaris.

3.1.4 Tallers per escoles: Alquimistes a la cuina // Fem el turista
Aquest any 2017 han passat per l’oficina de turisme 217 alumnes.
El curs 2015-2016 vàrem iniciar els tallers a les escoles del municipi de Palafrugell dels tallers
pedagògics adreçats a l’alumnat de Cicle Mitjà de primària (CM). L’edat dels nostres visitants
està entre 8 i 9 anys i aquests tallers són per a ells tot una experiència. La gran majoria no ha
visitat mai la nostra oficina de turisme, aleshores, l’oportunitat de gaudir de la visita com si
fossin turistes o sentir-se uns petits cuiners per unes hores mitjançant la diversió d’un taller, té
uns resultats molt positius. En acabar el taller es convida a tots els participants a visitar de nou
l’oficina de turisme acompanyats dels familiars.
Aquest curs 2017-2018 hem ofert als pobles veïns de Mont-ras i Esclanyà poder realitzar els
tallers.

FEM EL TURISTA

Les escoles que ens han visitat són les següents:
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TALLERS

CURS 2016-2017 (fins
desembre)

Fem el
turista

Pi Verd (CM2)
Barceló i Matas (CM2)
Barceló i Matas (CM1)

Sant Jordi (CM1)

Pi Verd (CM1)
Vedruna (CM1)

Sant Jordi (CM2)
Torres i Jonama (CM2)

Alquimistes
a la cuina

TALLERS 2017

CURS 2016-2017 (de
gener a març)

CURS 2016-2017 (de
gener a març)

Fem el turista

27 alumnes

Alquimista a la cuina

69 alumnes

CURS 2017 – 2018
(d’octubre a desembre)

Torres i Jonama (CM2)
Vedruna (CM1)
Torres Jonama (Mont-ras)
CM2

CURS 2017 – 2018
(d’octubre a desembre)

121 alumnes

ALQUIMISTES A LA CUINA

Un cop s’acaba el taller, s’envia a l’escola una enquesta per valorar el nivell de satisfacció. Les
valoracions rebudes han estat molt positives i l’alumnat ha gaudit amb la realització dels tallers.
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3.2 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
3.2.1 Fires
NOM FIRA
CMT

FITUR

SALON DES
VACANCES

REISE +
CAMPING
ESSEN

ITB

SALON
MONDIAL DU
TOURISME

SEVATUR

PRODUCTE /
PARTICIPACIÓ
MATERIAL
CARÀCTER FIRA
Stuttgart, del 14 al 22 de Professionals i
Patronat
15 Guies
gener
públic final
Turisme
allotjament +
Costa Brava
15 Cales i
Girona
Camins GB/F
+ 15 Descobrir
GB
Madrid,
Professionals i
Patronat
15 Guies
del 18 al 22 de gener
públic final
Turisme
allotjament +
Costa Brava
15 Cales i
Girona
Camins C/E +
15 Descobrir E
Brussel·les, del 2 al 5 de Públic final
Patronat
25 Guies
febrer
Turisme
allotjament +
Costa Brava
25 Cales i
Girona
Camins GB/F
+ 25 Descobrir
F
Essen, del 15 al 19 de
Públic final
Patronat
15 Guies
febrer
Turisme
allotjament +
Costa Brava
15 Cales i
Girona
Camins GB/F
+ 15 Descobrir
GB
Berlín,
Professionals
Patronat
15 Guies
del 8 al 12 de març
Turisme
allotjament +
Costa Brava
15 Cales i
Girona
Camins GB/F
+ 15 Descobrir
GB
París,
Públic final
Patronat
15 Guies
del 16 al 19 de març
Turisme
allotjament +
Costa Brava
15 Cales i
Girona
Camins GB/F
+ 15 Descobrir
F
St. Sebastià del 17 al 19 Públic final
Patronat de
500 Fulletó
de març
Turisme Costa
genèric ATP +
Brava Girona
500 Cales i
Acció conjunta
camins de
ATP-IPEP
ronda C/E +
500 Descobrir
E + 300 Punts
de llibre amb
dte.
promocional +
200 plànols
LLOC/ DATES
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MERCAT DEL
RAM

Vic, del 7 al 9 d’abril

Públic final

Patronat de
Turisme Costa
Brava Girona
Acció conjunta
ATP-IPEP

B-TRAVEL

Barcelona, del 21 al 23
d’abril

Públic final

Patronat
Turisme
Costa Brava
Girona

EXPO
VACACIONES

Bilbao, del 5 al 7 de
maig

Públic final

Patronat
Turisme
Costa Brava
Girona

3.2.2 Sortida de material municipal promocional
MES
DIA
ACTES DIVERSOS
Març
9
PRIMERA TROBADA CAP ROIG
D’ECONOMIA I REPTES SOCIALS

BOSSES

160

Abril

del 6 al EURO LÀSER MASTERS CUP 2017
9

140

del 18
al 23
d’abril

XV INTERNACIONAL DE TENNIS
SÈNIOR

210

500 Fulletó
genèric ATP +
500 Cales i
camins de
ronda C/E +
500 Descobrir
C + 300 Punts
de llibre amb
dte.
promocional +
200 plànols
15 Guies
allotjament +
15 Cales i
Camins C/E +
15 Descobrir C
15 Guies
allotjament +
15 Cales i
Camins C/E +
15 Descobrir E

MATERIAL
160 Guies allotjament
160 Guies rest. i serveis
160 Cales i Camins C/E
160 Descobrir C
160 Palafrugell +
160 Plànols
160 Fulletó Garoinada
160 Agenda cultural
140 Guies d’allotjament
140 Guies rest. i serveis
85 Cales i Camins C/E
55 Cales i Camins GB/F
70 Descobrir C
15 Descobrir E
25 Descobrir FR
30 Descobrir GB
140 Palafrugell +
140 Plànols
140 Mapa Camins
210 Guies allotjament
210 Guies rest. i serveis
30 Cales i Camins C/E
180 Cales i Camins GB/F
15 Descobrir C
15 Descobrir E
75 Descobrir FR
105 Descobrir GB
210 Palafrugell+
210 Plànols
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Maig

25

XXV MÍTING INTERNACIONAL
D’ATLETISME

Juny

del 23
al 25

25a. TROBADA D’EMBARCACIONS
TRADICIONALS – AMICS DE VELA
LLATINA DE CALELLA

Setembre

de l’1 al FESTIVAL INTERNACIONAL DE
3
SWING “SWIM OUT COSTA BRAVA”

Octubre

14 i 15

50

RADIKAL SWIM 2017
100

Novembre

del 9 a
l’11

JORNADA DE DIRECCIÓ (JORDI2017)
250

15

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

10

210 Mapa Camins
50 Descobrir C
50 Descobrir E
50 Descobrir F
50 Descobrir GB
200 Mapa Camins
200 Plànols
50 Guies allotjament
50 Guia rest. i serveis
50 Cales i Camins C/F
50 Descobrir C/F
50 Plànols
50 Palafrugell +
50 Descobrir C
50 Descobrir E
50 Descobrir F
50 Descobrir GB
100 Cales i Camins C/E
100 Descobrir C
100 Plànols
100 Palafrugell+
100 Festival Jazz CB
250 Guies allotjament
250 Guies rest. i serveis
250 Cales i Camins C/E
225 Descobrir C
25 Descobrir E
250 Plànols
250 Mapa Camins
250 Palafrugell+
10 Guies allotjament
10 Guies rest. i serveis
10 Cales i Camins C/E
10 Descobrir C
10 Plànols
10 Mapa Camins
10 Palafrugell+
10 Agenda cultural

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, Flors i Violes, Havaneres Calella, Biennal de
Fotografia i IPEP Empresa.
Twitter, amb Turisme Palafrugell i Instagram amb Turisme Palafrugell i Havaneres Calella
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.
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Es destaca, l’augment de les queixes referents al municipi en general, a través de la nostra
fanpage TurismePalafrugell, com a un canal de referència. Totes les queixes s’han respost
públicament i s’ha fet arribar a l’àrea corresponent.
A. FACEBOOK www.facebook/turismepalafrugell
Dades de les FanPage:
• Turisme Palafrugell: Un total de 12.141 seguidors amb una mitjana d’audiència de
24.230 seguidors
• Palafrugell, Flors i Violes: Compta amb 3.104 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 16.217 seguidors
• Havaneres Calella: Compta amb un total de 777 seguidors i un abast de 656 seguidors
• IPEP Empresa: Compta amb un total de 226 seguidors i un abast de 109 seguidors
• Biennal de Fotografia Xavier Miserachs: Compta amb un total de 2.139 seguidors i un
abast de 2.734 seguidors
B. TWITTER @ipeppalafrugell
Disposa de 4.217 seguidors, segueix a 2.111 usuaris i compta amb un total de 4.527 piulades.
Amb un important increment de seguidors. Promociona els hashtags #TurismePalafrugell i
#Palafrugell amb una audiència del 79% i els puntuals com ara: #florsivioles #julivia #juliviabus
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.
•
•

Turisme Palafrugell: compta amb un total de 5.876 seguidors, 1.140 publicacions i
4.465 seguits
Havaneres Calella: Compta amb un total de 345 seguidors, 78 publicacions i 378
seguits

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

#TurismePalafrugell: 11.334 publicacions
#Palafrugell: 51.069 publicacions
#CalelladePalafrugell: 62.660 publicacions
#Llafranc: 40.336 publicacions
#Tamariu: 32.045 publicacions
#Llofriu: 1.311 publicacions
#florsivioles: 3.207 publicacions
#Florsivioles2017: 419 publicacions
#Instapalafrugell: 1.272 publicacions
#Visitpalafrugell: 1.910 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
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E. PÀGINES WEB DE TURISME
1. Web: www.visitpalafrugell.cat
Franja: 1 de gener a 31 de desembre

Visites
Usuaris únics
Pàgines vistes
Pàgines per visita
Temps mitjà
Percentatge rebot
% visites noves

2017

2016

2015

208.765
160.293
627.869
3,01
00:02:16
53,34%
76,16%

213.640
163.597
657.243
3,08
00:02:27
52,71%
75,73%

160.067
122.706
547.215
3,42
00:02:42
52,82%
75,69%

Observacions:
Les principals entrades de visites han estat:
•
•
•
•
•
•
•

L’idioma més consultat és en espanyol, seguit del català i el francès
Un 54,15% dels usuaris són homes i un 45,85% dones i la franja d’edat és d’un 33,50€
d’entre 25-34 anys, seguit d’un 27,50€ de 18 a 24 anys i un 15,50% de 35 a 44 anys
Google ha enviat 159.370 visites (76,34%) i 24.989 directament (11,97%)
Les pàgines més visitades han estat: Calella, agenda, com arribar, platges, Llafranc,
webcam, esdeveniments, garoinada, cultura, havaneres de Calella i allotjaments
L’Ajuntament de Palafrugell ha enviat 3.368 visites (1,61%)
Des de la xarxa social facebook s’ha enviat 4.737 visites
El facebook continua sent la xarxa social amb més influència d’entrada al web (92%),
seguit de twitter amb un 3,7% i els bloggers amb un 2,60%

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

Visites
Usuaris únics
Pàgines vistes
Pàgines per visita
Temps mitjà
Percentatge rebot
% visites noves

2017

2016

2015

10.504
8.108
26.974
2,57
00:01:52
46,22%
76,98%

8.789
6.919
22.693
2,58
00:01:50
51,89%
78,52%

9.021
7.110
29.220
3,24
00:02:09
49,38%
78,73%

Observacions:
• Entrades per google: 6.267 visites, (59,66%) amb paraules clau com ara: Flors i violes,
flors i violes 2017, flors i violes palafrugell, fira flors i violes
• Directament al web han entrat 2.248 visites (21,40%)
• Des de la xarxa social facebook s’ha enviat 769 visites (7,32%)
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3. Web: www.havanerescalella.cat
Franja: De l’1 de gener a 31 de desembre

Visites
Usuaris únics
Pàgines vistes
Pàgines per visita
Temps mitjà
Percentatge rebot
% visites noves

2017
27.132
27.103
34.199
1,26
00:01:29
50,04%

2016
29.524
23.237
90.173
3,05
00:01:57
44,67%
78,69%

2015
160.067
122.706
547.215
3,42
00:02:42
52,82%
75,69%

Observacions:
Les principals entrades de visites han estat:
• Entrades per google: 20.837 visites (74,23%), amb paraules clau com ara:
havaneres calella 2017, havaneres calella, cantada d’havaneres calella,
cantada calella 2017
• Directament al web han entrat 4.863 visites (17,32%)
• Des de la xarxa social facebook s’ha enviat 555 visites (1,98%)
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
De les dues pantalles lluminoses a l’entrada del poble (entrada sud-pineda Gèlia i la Fanga)
han estat en funcionament. La de la Fanga, però, no ha tornat a funcionar amb normalitat fins
a principi de desembre degut a un problema tècnic.
El funcionament ha estat com cada any, s’ha seguit 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. Enguany s’hi han publicitat una setantena
d’activitats que han permès comunicar de manera eficaç la nostra oferta cultural (concerts,
exposicions, mercats, campanyes gastronòmiques, activitats puntuals...):

Memòria IPEP 2017

55

5656

PANTALLES ELECTRÒNIQUES
Concerts

9

Gastronomia

3

Activitats culturals i puntuals

27

Arts escèniques

9

Activitats esportives

10

Accions comercials i mercats

9

Jornades formatives

4

TOTAL

71

B. PLAFONS 2X1
Han estat operatius set plafons 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) 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
• Regata Euro Laser Master Cup
• Flors&Violes
• Sopars cantats-havaneres
• Rasca l’unça
• Festes de primavera
• Horaris aparcament del casal
• Concert Mishima-Festival Ítaca, a l’espai del Port bo
• Cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell
• Fundació Clarós (concert Joan Manuel Serrat i Sílvia Pérez Cruz)
• Julivia Bus & Boat
• Swim out-Festival internacional de Swing
• Street Jazz, Off Festival i Festival de Jazz de la Costa Brava
• Exposició Temporal del Museu del Suro de Palafrugell (La verema)
• Exposició Temporal de la Fundació Josep Pla (Mig Europa cau)
• Publicitat del llibre de les havaneres “I com aquestes 1000”
• Palafrugell +
• Es Niu
• Nadal a Palafrugell
• Campanya d’ACOPA - Black Friday
C. MUPIS
Són suports lluminosos per publicitar accions d’interès per al municipi.
Aquest any 2017 s’ha revisat el conveni amb l’empresa Impursa i l’Ajuntament i s’ha ampliat el
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número de suports que disposa l’Ajuntament (de 4 a 8 suports)
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).
Els nous suports:
•
•
• MU (2)
• MU-016(2)

Camp d’en Prats
Parada d’autobús (punxa)
Parada d’autobús Pl. Dr. Trueta
c. de Barris i Buixó (davant la bugaderia Niell).

Hi ha hagut un problema amb l’empresa, ja que tot i les reiterades sol·licituds de saber quins
mupis eren els que s’han afegit, no ens ho van dir mai, i és va haver de fer una recerca interna
entre entitats per confirmar finalment quins eren els 4 que ens havien donat.
Amb tot, la comunicació entre la empresa i la persona responsable a l’IPEP de gestionar la
publicitat ha estat quasi bé nul·la, fet que a perjudicat molt a l’IPEP en l’actualització de la
informació.
No penjaven els cartells quan es sol·licitava, no contestaven els correus ni les trucades i quan
s’aconseguia parlar amb ells, responien que ho farien la setmana següent, però realment no
ho feien i en conseqüència, durant mesos la publicitat estava caducada, la informació no és
penjava mai, o bé el mupi quedava en blanc.
Finalment mitjançant una reunió entre ambdues parts per intentar solucionar el problema,
Impursa és van comprometre a complir amb els terminis de col·locació del material i durant el
2018 és farà un seguiment més exhaustiu per evitar que torni a succeir el mateix.
Les accions promocionades al llarg d’aquest any 2017 han estat:
• La Garoinada -La cuina de Palafrugell
• Festa d’hivern Birres Braves
• Sopars Cantats
• Eurolaser Master Cup
• Flors i Violes
• El racó de la Festa Major (Birres Braves)
• Festes de primavera
• Street Jazz-Festival de Jazz
• Cantada d’havaneres de Calella
• Palafrugell+
• Ruta Josep Pla (genèric)
• Fundació Josep Pla (genèric)
• Visiteu el museu del suro (genèric)
• Centre d’interpretació del dipòsit modernista de Can Mario (genèric)
• Visiteu la torre de Sant Sebastià (genèric)
• Black Friday
D. PLAFONS DE SENYALITZACIÓ
Aquest any s’ha deixat la mateixa informació (actualitzada l’any 2014) als plafons de les
platges. En aquest plafons hi trobem els llocs d’interès, el llistat d’allotjaments, restaurants....
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El total d’aquests plafons situats a les platges són: 6 plafons a Calella, 4 plafons a Llafranc i 5
plafons a Tamariu.
3.2.5 Edició de material turístic i altres.
CONCEPTE
La Garoinada

Píndoles Formatives Emprèn i
Empresa i SOMI
Flors i Violes

QUANTITATS
400 cartells
10.000 díptics
2.500 receptaris
1.000 postals idiomes (500C/GB i 500F/E)
3.000 butlletes pel sorteig
500 flyers
50 cartells
5.000 programes
3.500 díptics
500 cartells

Rasca l’Unça

200 cartells
5.000 tríptics
28.500 butlletes de rasca-rasca
166 identifIcadors establiments Unça

Festes de Primavera

Pancarta Primavera Outlet Market
4 panells 2x1
2 mupis

Julivia Bus&Boat

15.000 díptics
40 talonaris bus / 4 talonaris boat
26 adhesius
4 panells 2x1
200 cartells
30 displays
1 X-banner
18 vinils parades bus
4 vinils parades boat

Havaneres de Calella –
51a Cantada

500 cartells
2.200 cançoners
2.184 mocadors per la Cantada
4.000 díptics
200 cartells Sopars Cantats
3.000 díptics Sopars Cantats

Havaneres Tamariu

1.000 postals
300 cartells

Espai Empresa, Emprenedoria i
SOMI
Jornada Emprèn i Empresa

1.000 tríptics

Es Niu

300 cartells
1.000 postals idiomes (500C/GB i 500F/E)

100 cartells
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1.000 postals
500 postals amb recepta
Nadal a Palafrugell

Cap d’Any a Palafrugell

Carpetes 2017

250 cartells
5.000 tríptics
9.450 tiquets per patinar
Butlletes sobrants del 2016 sorteig cap de
setmana Garoinada
200 cartells
4.000 flyers
500 unitats

Guia 2017

5.000 unitats

Full de restaurants/serveis 2017

4.000 unitats

Plànol del municipi 2017
Mapa de camins 2017

20.000 unitats
500 unitats plànols accesibles (nou)
10.000 unitats

Descobrir 2017

20.000 unitats (4 idiomes, 5.000u de cada)

3.2.6 Publicitat
CONCEPTE

MITJÀ

La Garoinada

Rac 1 (falques cadena i Girona)
Cadena Ser
La Xarxa
Diari Ara
Revista Baix Empordà
TV Costa Brava
Rd. France Blue Perpignan, Montpelier i Toulouse
Facebook / Mail chimp
Twitter
Sortejos:
• RAC1, 4 àpats x 2pax + 2 estades x 2pax
• RAC 105, 4 àpats x 2pax
• France Blue, 2 estades x 2pax
• Rv. Palafrugell, 2 àpats x 2pax + vaixell
• Ràdio Pineda, 1 àpats x 2pax

Píndoles Formatives Emprèn i
Empresa

Facebook
Twitter
Mailchimp
Web Catalunya Empren
Web Diputació de Girona
Web Palafrugell és... formació
Ràdio Palafrugell
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Flors&Violes

Ràdio Capital
Cadena Ser – 40 Principales
RAC 105
La Vanguardia
Time Out
Tot Oci
TV Costa Brava
Vilaweb
El Gerió
Revista de Palafrugell
Nou Palafrugell
Facebook
Twitter

Rasca l’Unça

El Nou
Ràdio Capital
Can Bech
Revista de Palafrugell
Facebook
Twitter

Festes de Primavera

Rac 105
40 principals, província.
Ràdio Capital
TV Costa Brava
Facebook
Twitter

Julivia Bus&Boat

Tot Oci
Can Bech
Ràdio Palafrugell
Ràdio Capital Newsletter CCBE

Havaneres de Calella –
51a Cantada

•

•

Sopars cantats:
RAC 1
El Nou
Facebook
Twitter
Festival Cap de Setmana:
RAC 1 Girona i província
RAC 105

Havaneres Tamariu

Facebook
Twitter

Jornada Empren Empresa

Ràdio Palafrugell
Facebook
Twitter

Es Niu

Rac 1 (falques Girona)
La Xarxa
Costa Brava TV
Ràdio Palafrugell
Rv. Del Baix Empordà
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Rv. Palafrugell
Mail Chimp
Facebook
Twitter
Sortejos:
RAC1, 2 menús x 2pax
Nadal a Palafrugell

Cap d’Any a Palafrugell

Ràdio Flaixbac
Ràdio Capital
Ràdio Palafrugell
Joy FM
Cadena Ser (40 Principales)
Diari de Girona
El Nou
Tot Oci
Sortir amb nens
Baix Empordà Digital
Red Costa Brava
Facebook
Twitter
Instagram
Ràdio Capital
Cadena Ser (40 Principales)
Facebook
Ràdio Flaix FM

3.2.7 Notícies de premsa de l’IPEP
L’àrea de comunicació de l’ajuntament disposa de les noticies aparegudes en els mitjans de
comunicació..
3.2.8 Correspondència
Al llarg del 2017 s’ha atès un total de 609 consultes a través de correu electrònic i 5 de correu
postal. La gran majoria d’aquestes consultes demanaven informació general del municipi
(allotjament, camins de ronda, platges, festivals de música, gastronomia, transport ...)

3.3 PLA DE QUALITAT TURÍSTICA EN DESTÍ DEL BAIX EMPORDÀ. SICTED

El 25 d’octubre la Oficina de Turisme de la Pineda Gèlia, va
passar l’avaluació per a la renovació del distintiu de
Compromís de Qualitat Turística. Aquesta distinció és
anualment avaluada i renova el seu compromís de qualitat
per mitjà del compliment d’un conjunt de bones pràctiques que afecten, entre d’altres, a la
gestió de persones, l’atenció i tracte amb el client, la comunicació dels serveis, la venda de
productes, la relació amb proveïdors, el manteniment de les instal·lacions o la gestió
mediambiental sostenible.
Des de l’any 2004, el Consell Comarcal del Baix Empordà està treballant en la implantació del
Pla de Qualitat Turística en Destinació, un sistema de gestió que garanteix el compliment d’uns
estàndards bàsics de qualitat en els serveis turístics que es presten i en els recursos de què
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gaudeix el visitant a la comarca. Aquest pla de qualitat es basa en el Sistema Integral de
Calidad Turística Española en Destino (SICTED), promogut per la Secretaría de Estado de
Turismo i la Federación Española de Municipios y Provincias.
Actualment, s’implanta en 189 destinacions de l’Estat espanyol amb més de 8.800 empreses
adherides i/o distingides. L’objectiu és aconseguir que Palafrugell i el Baix Empordà continuïn
essent una destinació de qualitat reconeguda.

3.4 INGRESSOS PROCEDENTS D ‘EDICIÓ DE MATERIAL

CONCEPTE
Material publicitari Guia 2017
Publicitat Cales i camins (pendent reedició 2016)
TOTAL

IMPORT
7.018,00€
726,00€
7.744,00€

Memòria IPEP 2017

62

6363

4. COMERÇ
4.1 MERCATS
4.1.1 Mercat diari i setmanal
NÚMERO D’ESPAIS i TITULARS MERCAT DIARI

EXTERIOR

INTERIOR

Fruita i verdura Pi i Margall
Fruita
i
verdura
aparcament
Total

Número
espais
19

Número
titulars
18

6

6

25

24

14
8
22

11
8
19

47 espais

43 titulars

Parades mercat de la carn
Parades mercat del peix
Total
TOTAL

NÚMERO PARADES MERCAT SETMANAL
Primer semestre
Núm. de parades………….…..92
Segon semestre
Núm. de parades…………….. 90

AMPLIACIONS TRAMITADES
Mercat setmanal parades (1019,1059,1081,1107 i 1134)
5 ampliacions
TOTAL
5

REDUCCIONS METRES PARADES TRAMITADES
Mercat setmanal parada (1058 i 4120)
TOTAL

TRANSMISSIONS
TEMPORALS PARADES

2 reduccions
2

M.Setmanal parada
TOTAL TRANSMISSIONS TEMPORALS

NOVES ALTES
Mercat setmanal parades
TOTAL

0
0

TOTAL

0
0

CANVI VENDA PRODUCTE
Mercat setmanal parades

0
0
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CANVIS DE NOM DE PARADA
Mercat diari parades (Fruita i verdura 42, Carn 15)
Mercat setmanal parades (1114, 2022, 4035 i 4061)
TOTAL

TRASPÀS PARADES MERCAT

Mercat diari parades (fruita i
verdura 20, 21, 36 i carn C2)
Mercat setmanal parades (1097,
1099, 3013 i 4067)
TOTAL

RENÚNCIES MERCAT TRAMITADES
Mercat setmanal parada (1038, 2028, 3005,4122)
TOTAL

REVOCACIONS MERCAT TRAMITADES
Mercat setmanal parades (1030, 1053,1141)
TOTAL

2
4
6

4
4
8

4 renúncies
4

3 revocacions
3

Noves sol·licituds presentades per obtenir una parada al mercat setmanal/mercat diari 2017
SOL·LICITUDS
PRESENTADES
Espècies i condiments
1
Pastes macrobiòtiques i batuts fruita
1
Roba
1
Calçat
1
TOTAL PRESENTADES
4
TIPOLOGIA PRODUCTE

4.1.2 Concessions d’ocupació de via pública per la temporada d’estiu 2017 realitzades a
les platges de Calella, Llafranc i Tamariu i al centre de Palafrugell (tot l’any).
• Concessions a artesans individuals:
El 15 de gener de 2016 es va aprovar per resolució de l’alcaldia número 29/2016 el
reconeixement de pròrroga automàtica, fins el 7 d’octubre de 2025, de les 14 llicències
temporals, atorgades i vigents per la venda no sedentària als mercats d’estiu dels nuclis de
Calella de Palafrugell, Llafranc i Tamariu, pel període del 15 de juny al 15 de setembre, que a
continuació es detalla :
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Metres lineals concedits per
autorització
3 ml.
3 ml.
2 ml.
2 ml.
1 ml.
Metres lineals concedits per
autorització

CALELLA

AUTORITZACIONS

LLOC

Artesania
Bolsos i bijuteria
Trenes
Trenes
Caricatures

2
1
1
1
1

c. de Chopitea
Pl. St. Pere
Pl. St. Pere
c. les Voltes
c. Calau

LLAFRANC

AUTORITZACIONS

LLOC

Artesania

2

Ps. de Cípsela

3 ml.

Trenes

1

Ps. de Cípsela

AUTORITZACIONS

LLOC

2
1
12

Ps. del Mar
Ps. del Mar

2 ml.
Metres lineals concedits per
autorització
3 ml.
2 ml.
21 ml.

TAMARIU
Artesania
Trenes
TOTALS

En data 15/06/2017 la Junta de Govern Local va revocar una autorització de venda d’Artesania
a Llafranc per no haver presentat cap documentació, ni haver efectuat el pagament de la
liquidació de les taxes, ni haver fet acte de presència en el mercat d’estiu de Llafranc en el
termini assenyalat. Per la qual cosa durant la temporada d’estiu 2017 hi ha hagut un total de
12 llicències atorgades.
• Altres concessions atorgades:
TAMARIU
Llaminadures

Xurreria
CENTRE VILA

AUTORITZACIONS

LLOC

1

Passeig del Mar

Metres lineals concedits per
autorització
Festa Major Tamariu
15 d’agost 2017

1

Passeig del Mar

Festa Major Tamariu
15 d’agost 2017

AUTORITZACIONS

LLOC

TEMPORADA ESTIU

Xurreria

1

Camp d’en Prats

Festes de primavera
4 de juny 2017

Llaminadures

1

Camp d’en Prats

Festes de primavera
4 de juny 2017

Creperia

1

Avda. D’Espanya

Festa Major
(del 20 al 23 juliol 2017)

Castanyes

1

Pl. Nova

Del 16 d’octubre 2017 al 15 de
gener de 2018
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•

Concessions realitzades a Palafrugell 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

7,50 ml

1 col·lectiu
d’artesania i
alimentació

5 ml

c. Cavallers

c. Cavallers

1er diumenge de
cada mes durant tot
l’any.
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 (20152016) 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. Aprovada
la pròrroga fins setembre 2018 per acord de Junta Govern Local en sessió del 26 de gener de
2017.

AUTORITZACIONS
REALITZADES

METRES
LINEALS
OCUPATS

LLOC

DIES AUTORITZATS
Temporada estiu
2015-2016
i prorrogables.

Lot 1: Calella i Tamariu (setmana santa, diada i havaneres )
45
1 col·lectiu
d’alimentació i
artesania

45

35

Ps.
Canadell
(Calella)
Ps.
Canadell
(Calella)
Ps. del Mar
(Tamariu)

Setmana Santa

Mercat de la Diada

1er dissabte de
setembre (havaneres
de Tamariu)

Lot 2: Calella i Tamariu (mercats dissabtes)
1 col·lectiu
d’artesania i
alimentació

20

20

Ps.
Canadell
(Calella)

2on dissabte de juliol
i agost.

Ps. del Mar
(Tamariu)

Tots els dissabtes de
juny, juliol i agost

Lot 3: Llafranc (mercats de dimecres)
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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 diumenge)
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 dissabte 1 de juliol al Mercat de les Havaneres han participat un total de 42 parades, de les
quals 25 han estat muntades al passeig del Canadell i 13 al carrer de Francesc Estrabau i les
altres 4 restants destinades a artesania al carrer de Bofill i Codina, que corresponen als
artesans autoritzats a Calella durant la temporada d’estiu.
Al Passeig del Canadell s’han ocupat 67 metres lineals i al c. Francesc Estrabau 33 metres
lineals. El nombre de parades ha augmentat considerablement i els metres no han variat gaire,
això es degut a l’increment d’autoritzacions de parades de dos metres lineals.

PERÍODE
Nombre parades
Metres lineals
Ingressos Canadell
Ingressos Estrabau

2017

2016

2015

42
100
2.535,17€
1.070,39€

38
94
3.824,79€
837,36€

40
101
2.862,28€
868,83€

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Canadell
Estrabau

2 015

2016

2017

Els ingressos de l’any 2016 al mercat del Canadell es van incrementar degut a que es va
celebrar també mercat el diumenge. El 2017 únicament hi ha hagut Mercat al Canadell el
dissabte.
4.1.4

Mercat de la Festa Major
Dates de l’autorització: del 20 al 23 de juliol de 2017.

Aquest any únicament s’ha autoritzat una creperia situada a l’entrada del pàrking de l’IES Baix
Empordà que dona amb l’Avinguda d’Espanya.
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4.1.5

Mercat de les Havaneres de Tamariu
Dates del mercat: 1 de setembre de 2017.
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 amb un total de 10 parades.

4.1.6 Mercat del vespre a Palafrugell
Dates del mercat 15 de juliol al 26 d’agost, només dissabtes.
A. Organització
L’organització s’ha realitzat entre artesans i l’IPEP. Els artesans promotors han buscat
artesans i han distribuït les parades, i, l’IPEP ha informat als interessats i s’ha ocupat de la
gestió de la via pública facilitant els serveis, tramitant càrrecs... L’IPEP autoritza el Mercat del
vespre si hi participen exclusivament artesans amb producte d’elaboració pròpia i hi
assisteixen un mínim de 10 parades diàries.
B. Participació
Han participat un total de 19 artesans, dels quals 4 oferien productes alimentaris (embotit,
formatges, garapinyades i olives) i 15 productes diversos (bijuteria, miniatures navals, teules
decorades, teixits, cosmètica natural...) amb una oferta sempre pròpia. El nombre d’artesans
s’ha mantingut respecte a les últimes edicions, sense arribar a la participació d’anys anteriors.
Aquest any s’ha celebrat un dissabte més de mercat que el 2016.

2017

2016

2015

Nombre parades

19

18

14

Metres lineals

45

43

35

PERÍODE

PROMIG

2017

2016

2015

Nombre parades / dia

12,14

13

9,6

Metres parada / dia

27,43

32

21,57

C. Públic
•
L’afluència de públic continua amb la tònica habitual respecte a edicions
anteriors, més fluix en horari de botigues, entre la darrera setmana de juliol i la primera
quinzena d’agost, essent principalment del país. Si ho comparem amb les platges veiem que
en aquestes hi ha més afluència i la procedència de públic més variada.
•

Fidelització de clientela als artesans que assisteixen cada any.
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D. Animació
No s’ha efectuat cap animació especial per al mercat, però la música de Plaça Nova
l’ambientava. Dos bars del mateix tram de carrer disposen de terrassa.
E. Ingressos
S’apliquen el preu estipulats a les ordenances fiscals, 5€ per dia i metre lineal, ja que no s’ha
efectuat cap acció complementaria (animació, propaganda...).
S’ha ingressat un total de 1.005,00€.

Mercat Vespre

2017

2016

2015

Total ingressos

1.005,00€

915,00€

625,00€

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 la seva realització depèn de l’interés dels artesans a fer-la.
Si els artesans s’impliquen 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 Músics al carrer
Cada any quan s’acosta la temporada d’estiu, es reben sol·licituds tant de forma verbal com
escrita, per poder ocupar la via pública per tocar música en directe als nuclis de Calella,
Llafranc i Tamariu.
Tant l’Ajuntament de Palafrugell, com l’Institut de Promoció Econòmica no tenien unes
condicions de regulació d’aquest tipus d’activitat a la via pública, tot i que a l’ordenança Fiscal
15, article 6, punt 2.1 , es feia esment a unes tarifes que es podien aplicar. També
l’Ordenança reguladora de les ocupacions de via publica permetia la prestació de serveis i
concretament de les activitats musicals únicament quan existia un interès públic.
Atenent-nos a aquestes dues premisses, la Junta de Govern Local en sessió del dia
15/06/2017 va aprovar unes condicions generals i requisits indispensables per a regular
l’atorgament de les autoritzacions temporals per tocar música a la via pública als nuclis de
Calella, Llafranc i Tamariu durant la temporada d’estiu compresa entre el 6 de juliol fins el 10
de setembre de 2017.
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Fent un resum, es varen crear 7 trams d’ubicació repartits en els nuclis de Calella, Llafranc i
Tamariu i un horari per poder tocar, de dilluns a diumenge de 12h a 14h i de 18h a 22:30h. A
cada tram únicament s’ ha autoritzat una formació. Les tarifes han estat :
•
•
•

Per dies, cada dia............ 10,50€/dia
Juliol i agost ....................42,00€/mes
Setembre ........................31,90€/mes

Els mesos de juliol, agost i setembre es cobra el mes sencer, no es prorrateja.
S’han autoritzat a tres grups musicals, repartits equitativament als nuclis de Calella, LLafranc i
Tamariu. Els dies que hi ha hagut concert o altres activitats realitzades per l’Ajuntament als
trams establerts no s’ha autoritzat la ocupació de la via pública als músics.
A. Ingressos
Ingressos previstos 252,00€ segons autoritzacions atorgades.
B. Valoració.
Ha estat el primer estiu i la primera vegada que s’autoritza, de les coses que caldria millorar de
cares a la propera temporada, seria el control de que veritablement els músics assisteixin els
dies i llocs autoritzats i que el repertori de música sigui variat i distès. Ens hem trobat que hi ha
hagut músics que han demanat autorització i que no han complert en la seva assistència i han
tocat un repertori de música molt repetitiu, així doncs, caldria trobar fórmules que ens
permetessin millorar en aquests aspectes.

4.1.8. Ingressos de mercats rebuts a l’IPEP
CONCEPTE

IMPORT

Mercat de les havaneres de Calella (dissabte)
Festa Major
Lot 1 (setmana santa, diada, hav. Tamariu)
Lot 2 (calella i tamariu mercats dissabtes)
Lot 3 (Llafranc mercats dimecres)
Lot 4 (Tamariu mercat de diumenges)
Artesans individuals Calella, Llafranc, Tamariu
Músics de carrer
Mercat del vespre
Aportacions Rasca Unça 2017 marxants

3.605,00€ (ingressos IPEP)
165,00€ (ingressos Ajuntament)
525,00€ (ingressos Ajuntament)
1.500,00€ (ingressos Ajuntament)
1.300,00€ (ingressos Ajuntament)
600,00€ (ingressos Ajuntament)
3.600,00€ (ingressos Ajuntament)
252,00€ (ingressos Ajuntament)
1.005,00€ (ingressos Ajuntament)
2.140,00€ (ingressos IPEP)

4.1.9. 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.
Participació del mercat en la campanya municipal Flors i Violes decorant el mercat.
Rasca L’Unça: Referència al punt 11.3 de la memòria.
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4.1.10 Reunions amb el sector
Operadors del mercat diari:
• 3 reunions amb els representants de l’Associació del mercat diari, per tractar
bàsicament de les millores infraestructurals i del pla d’actuacions
• 2 reunions amb tots els operadors del mercat per tal de fer-los partícips de les
decisions i accions a realitzar en el mercat.
• 1 reunió amb els operadors del mercat de la carn per tal d’informar de les properes
millores que es realitzaran en aquest edifici.
• 4 reunions de la Xarxa de mercats municipals de la Diputació de Girona amb
representats de l’IPEP i/o de l’Associació del mercat diari per resoldre temes com les
subvencions, campanya de comunicació, III jornada de mercats, normes de funcionament...
Operadors del mercat setmanal:
•

2 reunions amb representants dels marxants .

4.1.11 Diversos
• Creació de la nova Associació del mercat diari de Palafrugell.
• Nomenament dels representants del mercat per a la Junta directiva de l’IPEP.
• Col·laboració dels marxants amb la campanya solidària de l’alimentació infantil
organitzada per la Creu Roja.
• Pel que fa a la formació dels operadors no s’ha realitzat cap curs específic per a ells
però s’ha facilitat informació sobre cursos organitzats per altres entitats.
• Les obres realitzades durant aquest període han estat de manteniment, a destacar el
canvi les finestres de la façana sud del mercat del peix.
• III Jornada de mercats municipals de la província de Girona. Organitzat per la
Diputació. Assistència destacada dels operadors del mercat de Palafrugell.
• Cartells per sensibilitzar als propietaris dels gossos perquè en tinguin cura mentre són
en el mercat exterior.
• Col·laboració amb la Campanya organitzada per Dipsalut sobre la prevenció de la
legionel·losi i de control per a la qualitat de l’aigua de consum humà.
• Compactació de les parades del mercat setmanal per tal d’ocupar els espais que
havien quedat buits per la baixa d’algunes parades. Les parades s’han col·locat en el carrer de
Pi i Margall i la Plaça de Les Llevadores.

4.2 SERVEI D’ATENCIÓ AL CONSUMIDOR
Des del servei d’atenció al consumidor s’ha atès un total de 52 persones durant l’any 2017.
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4.2.1

Gestió de les demandes

PROCEDIMENT

2017

2016

2015

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

20 Consum
10Telecomunicació

22 Consum
16
Telecomunicació

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

8 Consum

9 Consum

Derivats a altres departaments 1 Habitatge
/No procedents per no constituir 1 No procedent
falta en matèria de consum, per 2 Assessorament
no
disposar
documentació
fefaent ...

2 Assegurances
1 Serveis financers
3 Altres
7 Assessorament

2 Assegurances
1 Telecomunicació
8 Assessorament

Altres

4 derivats a ACC

6 derivats a ACC

TOTAL

52

59

55

El nombre d’usuaris s’ha mantingut respecte a l’any anterior.
La majoria dels usuaris no han fet el pas previ de reclamar a l’empresa, tan sols s’ha derivat un
25% directament a registre de l’Ajuntament per presentar un full de reclamació.
4.2.2

Comparativa anual del tipus de consultes
TIPUS

2017

2016

2015

Reclamacions
Denúncia
Queixa
Assessorament

37
1

41

14

27
1
1
26

TOTAL

52

55

59

18

4.2.3 Consultes per sectors
SECTOR
Telefonia mòbil
Telefonia fixa/internet
Habitatge
Serveis turístics lleure

2017

2016

2015

12
4
3
2

10
2
2
3

8
8/2
2
-
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Subm. elèctric
Comerç
Assegurances
Gas
Serveis financers
Restauració i hostaleria
Aigua
Vendes especials
Servei reparacions
Transports
Altres

7
2
3
1
1
1
3
2
4
7

13
2
3
5
4
1
3
3
3
1

7
8
3
5
-

TOTAL

52

55

59

4
1
6
5

Durant l’últim trimestre s’han tornat a presentar reclamacions dirigides a empreses de
subministrament elèctric, bàsicament es deu a la captació de nous contractes realitzats amb
mètodes no clars, on l’usuari creu que signa revisions o altres serveis de la seva mateixa
companyia.
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5. FORMACIÓ I OCUPACIÓ
SOMI és el Servei d’Ocupació Municipal de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.
5.1 PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA EN EL SOMI
COMPARATIVA ANUAL

2017

2016

2015

2.393

2.757

3.283

1.548

1.870

2.418

Millora feina

15

12

51

Formació

576

587

459

Creació d’empreses

26

21

37

Persones donades d’alta a la Borsa de Treball*

468

591

626

Persones que han utilitzat el Punt de Feina

544

612

485

1.095

1.291

1.843

Empreses que han fet sol·licitud de Borsa

122

126

136

Ofertes gestionades de la Borsa de Treball

209

248

267

130

249 (Saló

256

Consultes ateses
Orientació per la recerca
de feina
Tipus de consultes

Consultes ateses des del Punt de Feina

Ofertes gestionades a la Jornada
d’Oportunitats Laborals de Palafrugell i al Saló
de la Formació, l’Ocupació i l’Empresa del
Baix Empordà

(jornada
local)

comarcal)

68 (19 cv).
Currículums i certificats i informes elaborats.
Activitats formatives realitzades i/o
promogudes
Persones que han participat en activitats
formatives

882

Dades no
comparables

51

17

12

15

207

154

338

2017

2016

2015

468
863
122
209
530

591
989
126
248
569

626
1.973
136
267
564

5.2 BORSA DE TREBALL
5.2.1 Anàlisi estadístic detallat de la borsa de treball 2017
COMPARATIVA ANUAL
Persones nou* inscrites a la borsa de treball
Expedients actius
Empreses que han fet sol·licitud de borsa
Ofertes gestionades
Núm. d’insercions registrades
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És el segon any de funcionament de l’aplicatiu informàtic de la borsa. Les millores
aconseguides són, entre altres: més agilitat per al procés de preselecció de candidats, recollida
integral de tota l’activitat, evitar tasques duplicades, automatització de processos com: enviar
avisos de caducitat als usuaris que tenen correu electrònic, donada de baixa dels expedients
caducats, generació automàtica d’informes i currículums, pel que es pot dedicar més temps a
usuaris i empreses i menys a tasques administratives.
A 31 de desembre, hi ha 863 expedients d’usuaris actius, amb dades actualitzades de menys
d’un any d’antiguitat. (2016 989 expedients actius). S’espera amb això que les dades enviades
a les empreses siguin el més reals i útils possible.
5.2.2 Dades destacables referents als usuaris
El perfil dels usuaris que han estat donats d’alta o han renovat la seva inscripció es manté
similar al llarg del temps.
En quant a nous usuaris:
COMPARATIVA ANUAL
Via d’arribada al servei: xarxa de contactes o
iniciativa pròpia
Gènere: dona
Tenen mitjà de transport
Tenen o proporcionen adreça electrònica

2017

2016

2015

64%

67%

67%

55%
57%

57%
58%

50%
58%

74%

74%

Dada no
recollida

Enguany el 78% de les persones incorporades a la borsa de treball durant el 2017 tenen
nacionalitat espanyola (el 2016 un 60%)

Edat persones usuàries borsa
2017

15%

Aquest 2017 puja envers
al 2016 la proporció de
persones majors de 55
anys inscrites (del 5 al
15%) i baixa la proporció
de joves (del 21 al 14%)
La resta de grups d’edat
no tenen grans canvis.

14%
19%

26%
26%

16-25

26-35

36-45

46-55

+55
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Altres

Lloc de naixement
dels nous usuaris.

Comunitaris
Centre Àfrica
Amèrica
Magreb
Espanya
Catalunya
0

20

40

60

80

100

120

Nivell d'estudis 2017

Tot i que la tendència de
inscripció inicial a la borsa
de persones amb estudis
secundaris o superiors es
manté com els 2 anys
anteriors ( el 44% dels
nous inscrits), el temps de
permanència d’aquests a la
borsa és més baixa; les
persones inscrites que
tenen formació secundària
o superior son el 34%.

4%
37%

25%

30%
4%

neolectors

estudis bàsics

secundaris

Universitaris

no convalidats

Gràfic: Nivell formatiu de les persones d’alta a la borsa.

5.2.3 Dades destacables referents a les ofertes de les empreses.
Aquest any l’IPEP també ha ofert a les empreses una via directa per les contractacions de
personal: La I Jornada d’Oportunitats Laborals, alternativa al Saló de l’Ocupació comarcal que
no va tenir lloc. En la jornada es van gestionar 130 llocs de treball ofertats en la seva majoria
per empreses locals. Així doncs, sumats als gestionats a la borsa, en total s’han gestionat
339 llocs de treball.
Pel que fa a la borsa de treball, s’observa en les dades una davallada en les ofertes
gestionades; tant de les sol·licituds rebudes que són un 16% menys, com de les ofertes, que
han disminuït un 10%, enguany son 169, 7 menys que al 2016. Aquesta diferencia indica una
tendència a rebre ofertes individuals (1 oferta per lloc de treball). Els llocs són més concrets i
especialitzats. L’empresa cerca persones formades.
Paral·lelament, i a petició de l’empresa, 28 de les ofertes també es van publicar al portal Web
“Feina Activa”.
Les ofertes rebudes i gestionades mitjançant La Jornada d’Oportunitats Laborals promoguda per
l’IPEP, atès el seu caràcter local, no té dades comparables amb les dades comarcals del Saló de
2016
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A. Empreses que han utilitzat la borsa de treball: 122
122 empreses han posat oferta al SOMI (126 al 2016). L’estructura de la ubicació de les
empreses segueix estable.

2%
15%
24%

municipals

59%

comarcals

provincials

SECTOR EMPRESES
SOL·LICITANTS

SERVEIS

54
55*

31
TURÍSTIC

COMERÇ

CONSTRUCCIÓ

33*

23
19*

3
7*

estat espanyol

TIPUS ACTIVITAT

EMPRESES

Educació- cultura
Lleure
Sanitat/bellesa
Serveis empresa, immob.
Serveis llar
Serveis auxiliars
Serveis en general
Transport i logística
Activitats professionals
Ett. Col·lectius
Hotels
Restauració
Càmpings
Bars
Altres serveis turístics
Comerç al detall
Comerç al major
Mercats
Construcció
Altres

10
5
6
7
6
1
11
2
2
4
9
13
2
3
4
21
0
2
0
3

EMPLEADORS
AGRICULTURA

1 5* Assistència domicili
1 0* Hortelà - agricultor

INDÚSTRIA

7 4*

PÚBLIC

Total

2
3*

PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA
DE LES EMPRESES
Palafrugell
53
Calella
6
Llafranc
10
Tamariu
3
Rodalies
5
Altres del Baix Empordà
24
Resta província i
Catalunya
18
Estat Espanyol
3

Indústria surera
Altres Indústries
Administració Local
Administració comarcal
Altres administracions

1
1
0
7
2
0
0

122
126*

‘* Xifres de l’any anterior
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Sectors sol·licitants
60
50
40
30
20
10
0

B. Professions sol·licitades per l'empresa: 209 llocs de treball gestionats
TIPOLOGIA DELS LLOCS DE
TREBALL

PROFESSIONS
Administratiu/va

SERVEIS i GESTIÓ

COMERÇ

8

Atenció públic en general

12

Aux. administratiu/va

13

Càrrec intermig

2

52

Comercial

2

60*

Comptable

1

Informàtic/a

1

Neteja viària

2

Neteja

8

Xofer

3

27
51*

Dependent/a

14

Caixer/a - Reponedor/a

6

Venedor/a -Tècnic/a comerç

HOSTELERIA i TURISME

7

74

Aj. cuina

15

84*

Cambrer/a

27
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25

OFICIS

23*

6

SANITAT

12*

19

EDUCACIÓ I OCI

7*

Cambrer/a habitacions

2

Càrrec mig –Tècnic

2

Governanta

1

Maître

1

Manteniment

5

Recepcionista - Informador/a

9

Rentaplats

2

Socorrista aquàtic - Vigilant

3

Vigilant

7

Carnisser/a- xarcuter/a -peixater/a

6

Electricista

1

Perruqueria - Estètica

4

Flequer/a

1

Mosso magatzem

4

Manobre

4

Mecànic auto

2

Nàutica - mariner

1

Tècnic/a (1 paleta, 1 ferrer)

2

Aux.geriàtric / infermeria

5

SAD- Assistència domicili

1

Monitor/a , tallerista

4

Professor/a

4

Tècnic/a social / cult./ docència

6

INDÚSTRIA

5.2.4

11*

11

Operari/a fàbrica

3

Operari manipulats aliments

3

Altres dades en referència a les ofertes gestionades

Durada contractació

7-11 mesos
10%

1 any o més
7%

3 a 6 mesos
22%

Fins a 3 mesos
61%

Es
manté
la
tendència
de
contractes
temporals de curta
durada. Un 83%
són de menys de 6
mesos (84% al
2016)
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Candidatures enviades

homes
467(40%)

La proporció de
gènere
en
les
candidatures
es
manté igual que al
2016.

dones
701(60%)

Termini mitjà de gestió d'oferta (SOMI)
Termini mitjà de tancament d’ofertes (empreses)

Via de tancament de les ofertes
Altres
27%

desert
1%

internet
2%
Otg
1%
Intermediaris
10%

SOMI
32%

autocandidatura

9%

contactes
18%

3,7 dies
45 dies

Millora temps mitjà
de gestió d’oferta.
Amb
el
nou
aplicatiu es pot
donar resposta a
les ofertes urgents.
El
temps
de
tancament
es
manté igual que al
2016.

5.3 PUNT DE FEINA
Aquest espai de consulta tutoritzat és un servei consolidat i en funcionament des del setembre
de 2008 i en desenvolupament continuat que recolza a l’usuari en la seva recerca de feina i/o
formació.
Des de 2015 es treballa íntegrament en format digital, per tal de fomentar que els usuaris
sàpiguen utilitzar les vies i eines actuals de cerca de feina.
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), i
també la informació actualitzada de formació municipal, comarcal, provincial i programes
formatius i de treball i places públiques.
Per optimitzar recursos, la cartellera setmanal 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, OTG Palamós i Ajuntament d’Ullà). De les 43 cartelleres exposades,
6 han estat elaborades per nosaltres.
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Aquest 2017 el servei s’ha ofert 43 setmanes.
PUNT DE FEINA
Total visites ateses
Total persones ateses
Mitjana usuaris per setmana
Mitjana de sessions per usuari

2017
1.095
544
25
2

2016
1.291
612
29
2,1

2015
1.843
485
43
3,8

L’ús del punt requereix coneixements digitals bàsics. En aquest sentit, i tal i com estava previst,
s’ha planificat i efectuat formació relacionada amb els coneixements digitals necessaris per
cerca de feina (veure punt 5.4.3).
5.4 ACTUACIONS DESTACADES DEL SOMI
5.4.1. Accions d’informació, orientació i assessorament a les empreses.
ACTUACIONS
D’ORIENTACIÓ

ENTITATS
COL·LABORACIÓ

ACCIONS

Espai d’autoconsulta i assessorament
en la recerca de feina: feina activa,
portals, cv, entrevista, orientació en
PUNT DE FEINA
SOMI
necessitats
formatives, informació
oferta formativa, consells de cerca,
ofertes de feina.
CCBE, SOMI, ALTRES Actualització de cartellera , difusió de
AJUNTAMENTS DE LA les ofertes, orientació en l’ús dels
CARTELLERA
COMARCA..
portals i apps per la recerca de feina.
Assessorament per la inserció laboral, i
ASSESSORAMENT:
la millora del perfil professional.
APROXIMACIÓ
AL
Derivació
a
altres
recursos
SOMI,
ocupacionals per la millora de
MERCAT
LABORAL
(borsa de treball)
competències
i
la
millora
de
l’ocupabilitat.
Informació i suport en l’ús de l’eina que
els permet fer gestions amb l’oficina de
PUNT D’AUTOSERVEI
SOC, SOMI
treball sense necessitat de desplaçarDEL SOC
se a la bisbal, apropar a la ciutadania
l’eina digital.
Informació, difusió i suport en la
SOC, CCBE, SOMI i
GARANTIA JUVENIL
inscripció perquè arribin recursos
Can Genís
laborals i de formació als joves.

5.4.2

Accions d’informació, orientació i assessorament 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.
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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.

5.4.3 Accions de Formació.
A. Accions formatives, en temàtica laboral, dirigides a joves i a col·lectius amb dificultats
d’inserció:
S’ha realitzat 7 taller d’orientació per a joves:
DATA

07/02/2017

03/03/2017

DESTINATARIS

Alumnes UEC

Batxillerat IES baix
Empordà

06/03/2017

Batxillerat IES baix
Empordà

24/04/2017

Participants
Joves en Pràctiques

17/05/2017

4ª ESO
IES Frederic Martí

25/10/2017

Participants
Joves per l’Ocupació

30/11/2017

4ºESO IES Baix
Empordà

TEMÀTICA
On
trobar
feina?,
Diferència entre l’OTG
i el SOMI, Garantia
Juvenil, Empreses de
Treball
Temporal,
networking,
l’autocandidatura
i
mitjans
de
comunicació
Diferència entre l’OTG i
el
SOMI,
Garantia
Juvenil. Eines per la
cerca
de
feina:
tipologia
de
currículums (Europass)
i carta de presentació.
Altres
recursos
municipals (Certificat
ACTIC
i
idiomes).
L’opció d’emprendre
SOC i SOMI, Borses de
treball
de
les
universitats
i
dels
col·legis
oficials,
Garantia Juvenil, CIDO
Treball
a
Europa:
Eures,
Euroodissea,
altres canals genèrics
de cerca de i l’opció
d’Emprendre
i
bonificacions per la
contractació de joves .
Diferència entre l’OTG i
el
SOMI,
Garantia
Juvenil, tipologia de
currículum i carta de
presentació, Europass,
altres
recursos
municipals (Certificat
ACTIC
i
idiomes).
L’opció d’emprendre
Coneixem el SOMI.
Funcionament:
entrevista, punt de
feina...
Coneixem el SOMI i
altres
canals
de
recerca de feina.

ASSISTENTS

12

17

18

10

19

3

7
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S’han realitzat 4 tallers d’orientació a col·lectius amb dificultats d’inserció:

DATA

DESTINATARIS

20/04/2017

GRUP
D’ALFABETITZA
CIÓ del CME

12/05/2017

GRUP
ACOLLIDA:
NOUVINGUTS

15/06/2017

PROGRAMA DE
TREBALL I
FORMACIÓ
2016-17

TEMÀTICA
Diferència
entre l’OTG i
el SOMI. Com
funciona
el
punt
d’autoservei
del SOC
Coneixement
de la realitat
del
mercat.
Què
es
necessita per
poder
treballar,
Consells per
buscar feina
de
manera
organitzada,
l’Objectiu
professional,
consells
sobre
el
currículum i
la carta de
presentació,
Serveis que
ofereix l’OTG
i el SOMI.
Recull
de
canals
de
recerca
de
feina. Opció
de
l’emprenedor
ia.
OTG i SOMI,
diferències i
recursos que
ofereixen,
Consells per
la cerca de
feina:
organització,
Cv i carta de
presentació,
canals
de
cerca
de
feina. Opció
d’emprendre.
Coneixement
de la realitat
del
mercat.
Què
es
necessita per
poder
treballar,
Consells per
buscar feina
de
manera

ASSISTENTS

GÈNERE

LLOC

ORGANITZA

4

2D/2H

SOMI

CME

13

7D/6H

Can
Genís

14

7D/7H

SOMI

SOMI
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B. Accions formatives vinculades a Programes de Formació i Treball subvencionats.
CURS
Competències
digitals
Competència
d’autonomia i
iniciativa
Competències
lingüístiques
Aplicació de les
competències
lingüístiques a la
redacció de
textos

INICI

FINAL

ALUMNES

GÈNERE

LLOC

HORES
TEÒRIQUES

18/04

19/04

1

1H

CME

15h

20/04

20/04

1

1H

CME

5h

04/04

05/04

15

8D/7H

CME

15 h

06/04

06/04

15

8D/7H

CME

5h

C. Curs vinculat al Progama ocupacional Joves per l’ocupació 2016-17.

CURS
Formació
en
Hostaleria,
Restauració
i Atenció al
Client

INICI

Gener
2017

FINAL

ALUMNES

LLOC

HORES
TEÒRICOPRÀCTIQUES

10
(1D/9H)

CME, AULA
GASTRONÒMICA
VALLOBREGA;
ESPAI DEL PEIX DE
PALAMÓS, CENTRE
CIVIC PLATJA
D’ARO

420H

Març 2018

D. Accions de participació, promoció i execució de projectes ocupacionals per la
inserció laboral.

PROGRAMA
DISPOSITIU DE
TREBALL ALS BARRIS
De gener a desembre
2017
JOVES PER
L’OCUPACIÓ 2016-18:
Operacions bàsiques
en bar i restaurant
De desembre 2016 al
març del 2018
TREBALL I FORMACIÓ
PER A PERSONES
ATURADES NO
PERCEPTORES,
PRIORITÀRIAMENT
MAJORS DE 45 ANYS
De desembre 2016 a
desembre 2017

ENTITATS
INTERVINENTS
SOC, AJUNTAMENT
PALAFRUGELL i
SOMI

SOC, CCBE I SOMI

SOC, SOMI
AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL

PARTICIPANTS

ACCIONS

200 participants
Derivats 349

Coordinació
amb
l’equip,
derivació i seguiment d’usuaris
cada trimestre d’any

10 JOVES

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

7 participants 6 mesos
4 Auxiliars
administratives
1 peó paleteria
2 peons pintura
1 participant 12 mesos
1 auxiliar administrativa

Sol.·licitud,
execució i
programa.

coordinació,
justificació del
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TREBALL I FORMACIÓ
PER A PERSONES
ATURADES
PERCEPTORS DE
RENDA MÍNIMA
De desembre 2016 a
desembre 2017

I JORNADA
D’OPORTUNITATS
LABORALS
15 de març de 2017

AODL D’OCUPACIÓ I
FORMACIÓ
Desenvolupament del
primer any (2016-2017,
justificació )i
sol·licitud pròrroga
anual.
TREBALL I FORMACIÓ
2017.
TRES LÍNEES
D’ACTUACIÓ:
PERSONES
ATURADES MAJORS
DE 45 SENSE
PRESTACIÓ,
BENEFICIÀRIES DEL
RMI, I LÍNEA DONA
De desembre 2017 a
desembre 2018
PROGRAMA DE
CONTRACTACIÓ DE
JOVES TITULATS EN
PRÀCTIQUES
De novembre de 2017 a
maig 2018

SOC, SOMI
AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL

7 participants 6 mesos
1 Auxiliar
administrativa
2 peons paleteria
2 peons pintura
2 peons neteja
1 participant 12 mesos
1 peó neteja

Sol·licitud,
execució i
programa

coordinació,
justificació del

IPEP

30 empreses inscrites
26 empreses
participants
130 llocs de treball
ofertats
197 candidats valorats
180 candidats
participants

Organització i dinamització
(veure apartat específic de la
Jornada)

SOC, IPEP, SOMI,
AJUNTAMENT

1

Veure apartat específic

SOC, SOMI
AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL

SOC, SOMI
AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL

4 participants 12 mesos
10 participants 6 mesos

4 JOVES

Sol·licitud, coordinació àrees,
selecció i posada en marxa

Sol·licitud, coordinació àrees,
selecció i posada en marxa

5.5 PARTICIPACIÓ EN PROJECTES OCUPACIONALS
5.5.1. Programa Treball i Formació per a persones aturades
A. Projecte 1: anualitat 2016-17
Notícies d’inici i fi publicades a la web de l’Ipep

Memòria IPEP 2017

85

8686

Memòria IPEP 2017

86

8787
Sol·licitud, planificació, coordinació, selecció, posada en marxa, execució, seguiment i
avaluació i justificació del programa subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, a través del Servei d’Ocupació, Treball i Formació
per a persones aturades 2016-2017 amb dues línees d’ocupació A i B: la primera
adreçada a persones en situació d’atur majors de 45 anys, no perceptores de
prestacions i/o subsidi, i la segona per a beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció amb
els col·lectius prioritaris de dones amb càrregues familiars i persones en fase d’esgotar el
termini màxim de prestació RMI. L’import subvencionat ha estat de 169.800 euros per a ocupar
un total de 16 persones: 14 d’elles durant 6 mesos i a 2 persones majors de 55 anys durant 1
any. El programa ha inclòs també la subvenció de 20 hores de formació transversal obligatòria
que han realitzat dins de l’horari laboral.
Els dos contractes anuals van iniciar-se el 31 de desembre de 2016 i han finalitzat just el 30 de
desembre de 2017, mentre que dels contractes semestrals, 13 van iniciar-se el 2 de gener de
2017 fins a l’1 de juliol de 2017 i un d’ells va iniciar-se el 23 de gener de 2017 fins al 22 de juliol
de 2017.
Els llocs de treball han estat els següents: 6 auxiliars administratius/ves, 4 peons de pintura, 2
peons d’obra, 1 peó responsable d’equip d’obra i 3 peons de neteja viària.
Les àrees de l’Ajuntament que han acollit a aquestes persones treballadores són: serveis
municipals i les àrees que pertanyen a l’àmbit de serveis a les persones.
Els treballs que han desenvolupat dins les diferents àrees de l’ajuntament són d’interès públic i
de competència municipal i han consistit, d’una banda, en un reforç en les tasques
administratives i de comunicació amb la ciutadania, i per altra en el manteniment de la via
pública i dependències municipals.
Linea A (majors de 45 anys) contractes de 6 mesos
Els treballs desenvolupats per les 7 persones que han finalitzat la contractació de 6 mesos per
la línea A corresponen als previstos inicialment. 4 d’elles han realitzat tasques pertinents com a
auxiliars administratives, 2 d’ells com a peons de pintura i un com a peó de paleteria a les
següents àrees:
Lloc de treball
Aux. administrativa
Aux. administrativa
Aux. administrativa
Aux. administrativa
Peó construcció
Peó pintura
Peó pintura

Àrea
Serveis Municipals
Policia Local
Institut de Promoció
Econòmica
Cultura
Serveis Municipals
Serveis Municipals
Serveis Municipals

Línea B (Beneficiaris de la RMI) contractes de 6 mesos
Els treballs desenvolupats per les 7 persones que han finalitzat la contractació de 6 mesos per
la línea B corresponen als previstos inicialment:
Lloc de treball
Aux. administrativa
Peó construcció
Peó construcció
Peó pintor
Peó pintor

Àrea
Joventut/Dona
Serveis
Serveis
Serveis
Serveis
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Peó neteja
Peó neteja

Serveis
Serveis

Línea A (majors de 45 anys) contracte anual
Els treballs desenvolupats per la persona que ha finalitzat la contractació de 12 mesos per la
línea A corresponen als previstos inicialment com a auxiliar administrativa.
Lloc de treball
Aux. administrativa

Àrea
Museu del suro

Línea B (Beneficiaris de la RMI) contractes anual
Els treballs desenvolupats per la persona que ha finalitzat la contractació de 12 mesos per la
línea B corresponen als previstos inicialment.
Lloc de treball
Peó neteja

Àrea
Serveis

Pel que fa a la formació, tots els participants han cursat el mòduls transversals 2 i 7
Competències lingüístiques i Competències lingüístiques a la redacció de textos amb una
durada de 15h i 5h respectivament. Els mòduls es van impartir del 4 al 6 d’abril del 2017.
Excepte, un participant de la línea B que ja havia cursat els mòduls 2 i 7 , en un projecte
anterior corresponent a una altra convocatòria de treball i formació i en aquesta ocasió se li han
impartit els mòduls 1 i 3 de Competències digitals nivell 1 i de Competències d’Iniciativa i
autonomia per no repetir la mateixa formació. Els mòduls 1 i 3 es van impartir del 18 al 20
d’abril del 2017.
Aquest programa es va sol·licitar a finals de novembre 2016 i es va iniciar al desembre del
2016 per a ser executat fins al gener del 2018. Actualment s’està treballant en el tancament,
l’avaluació i justificació del programa. Podem dir que, majoritàriament, que el grau de
satisfacció amb la feina executada i l’experiència dels treballadors ha estat molt positiva.

Auxiliar administrativa Cultura amb contracte anual

Peons construcció fent treball al carrer

Peons pintura fent treball al carrer
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B. Projecte 2: anualitat 2017-18
L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell desenvolupa una nova edició del Programa
Treball i Formació convocat pel Departament de Treball, Afers socials i Famílies a través del
Servei d’Ocupació de Catalunya, el programa s’executarà des del desembre 2017 fins al
desembre 2018.
Aquesta subvenció disposa de tres línies d’ocupació, una adreçada a persones en situació
d’atur majors de 45 anys, no perceptores de prestacions i/o subsidi, una per a beneficiàries de
la Renda Mínima d’Inserció i una altra específica per dones a l’atur. L’import subvencionat és
de 169.680€ per a ocupar un total de 14 persones, 4 amb contractes anuals i 10 de 6 mesos. El
programa inclou un mínim de 20 hores de formació obligatòria a realitzar dins de l’horari laboral.
5.5.2 Programes per a joves.
A. Projecte 1
•

2ona. Edició del Programa de Contractació de Joves Titulats en Pràctiques

Sol·licitud, coordinació i posada en marxa de la 2ona. Edició del programa de Contractació en
pràctiques de persones joves beneficiàries del programa de Garantia Juvenil a Catalunya,
adreçat a persones menors de 30 anys que han finalitzat els seus estudis universitaris o de
formació professional i/o equivalent i que es troben en situació d’atur.
Aquest programa ha permès la creació de 4 llocs de treball que col·laboraran en diferents àrees
de l’Ajuntament amb contractes de 6 mesos amb inici el 30 de novembre de 2017 i amb
finalització el 29 de maig del 2018 amb una jornada del 100%.

B. Projecte 2
•

Joves per l’Ocupació - Edició 2015-2017

Finalització i tancament de la 5 edició del programa Joves per l’Ocupació 2015-2017. El
projecte es va iniciar al gener de 2016 amb 9 nois i 1 noia. L’IPEP i el Consell Comarcal del
Baix Empordà van signar un nou conveni de col·laboració en el marc del programa
d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per l’Ocupació. El projecte
té una durada de 15 mesos, de desembre 2015 al març 2017. Aquest és el quart any
consecutiu que l’IPEP, a través del SOMI, col·labora en el projecte en benefici dels joves de
Palafrugell.
El projecte va adreçat a joves d’entre 16 i 25 anys en situació d’atur amb o sense ESO, té un
abast comarcal i hi participen en total 40 joves, dels quals 10 joves són de Palafrugell.
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L’objectiu principal és introduir els joves al món laboral i/o el retorn al sistema educatiu. Les
especialitats que es treballen són les operacions bàsiques de cuina, bar i restaurant. Es realitza
una formació prèvia de 300h, part de la teòrica al Centre Municipal d’Educació, en l’ofici
impartida per diferents professionals especialitzats en l’àmbit de l’hostaleria i una formació
pràctica de 120h en empresa, amb la possibilitat de formalitzar 6 mesos amb contracte de
treball subvencionat per la Generalitat per estimular la participació de les empreses.

*Realitzant una classe a l’espai del
Peix

*Realitzant classe teòrica al CME

*Realitzant classe a l’aula gastronòmica
La valoració d’aquesta edició del programa continua essent positiva com les anteriors. Els 10
joves ha superat la formació professionalitzadora de 300h, 1 jove es va matricular a un CFGM
d’Hostaleria, 1 altre es va apuntar a escola adults per fer les proves d’accés al CFGS i 1 altre
constava a la llista d’espera per realitzar un CFGM. Pel que fa a l’experiència dels joves a
l’empresa, 9 de 10 van fer pràctiques no-laborals en entorn productiu i es van tramitar 9
contractes de treball reals amb l’empresa, 4 d’ells amb subvenció de la Generalitat.
En tots els casos, l’experiència ha estat molt útil i favorable, ja que ha suposat la possibilitat
d’accedir al mercat de treball per a tots els joves participants, reforçant tant aspectes
emocionals com curriculars.
•

Edició 2016 - 2018

L’IPEP i el Consell Comarcal del Baix Empordà, a través d’un conveni de col·laboració en el
marc del programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, inicien la
cinquena edició del programa “Joves per l’Ocupació”. El projecte té una durada de 15
mesos iniciant-se al gener del 2017 i finalitzant el març 2018.

Memòria IPEP 2017

90

9191

5.5.3 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’Ajuntament. Cinquè 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
200 persones i s’han derivat 387 persones en situació d'atur. 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.

5.5.4 Altres.
•

I Jornada d’Oportunitats Laborals (veure el punt 8.2 de la memòria).

•

Pròrroga AODL de reforç pel SOMI.

Es demana pròrroga per a la contractació anual, subvencionada en un 80%, de l’ Agent
d’Ocupació i desenvolupament local adscrit a l’equip del SOMI. Es tracta d’una figura clau dins
de l’equip de treball que permet executar polítiques i programes que afavoreixin la promoció
econòmica i dinamitzar els temes vinculats al mercat de treball. Les tasques que s’han portat a
terme enguany ens han donat un coneixement detallat de la situació ocupacional i formativa del
municipi que ens ha permès planificar accions concretes que caldrà continuar desenvolupant al
llarg del 2018.
La nova subvenció, corresponent al segon any d’un màxim de quatre ha estat concedida pel
SOC a l’octubre de 2017.
Col·laboració per al desenvolupament de la Fitxa Programa de Benestar social 2017 - 2019.
Fitxa 40 Serveis laborals especialitzats d’orientació, acompanyament i suport a la inserció.

5.6 EL PUNT D’AUTOSERVEI DEL SOC
De gener a juny 2015 es van realitzar 7476 gestions/usos del servei. Des de llavors i fins
enguany, el departament del Servei d’Ocupació de Catalunya ha patit canvis i restem a
l’espera de les estadístiques d’us. Actualment, malgrat haver realitzat diverses consultes i
gestions amb el Departament de la Generalitat no tenim cap persona referent ni cap resposta.
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6.

XARXES SOCIALS

6.1 FACEBOOK
FESTIVAL DE JAZZ COSTA BRAVA I OFF FESTIVAL
Publicacions total 17
Compartir total 4
REACCIÓ TOTAL PUBLICACIONS 127
ABAST TOTAL PUBLICACIONS 20.830
RADIKAL SWIM
Publicacions total
Vídeos
Abast vídeos
Compartir total
REACCIÓ TOTAL PUBLICACIONS
ABAST TOTAL PUBLICACIONS

6
1
18.388
634
1.137
30.876

SWIM OUT
Publicacions total
Compartir total
REACCIÓ TOTAL PUBLICACIONS
ABAST TOTAL PUBLICACIONS

5
9
65
11.408

HAVANERES TAMARIU
Publicacions total
Compartir total
REACCIÓ TOTAL PUBLICACIONS
ABAST TOTAL PUBLICACIONS

2
41
142
9.476

FESTA MAJOR
Publicacions total
Compartir total
REACCIÓ TOTAL PUBLICACIONS
ABAST TOTAL PUBLICACIONS

7
67
328
27.760

Publicacions total
Compartir total
REACCIÓ TOTAL PUBLICACIONS
ABAST TOTAL PUBLICACIONS

5
2
33
2.981

ITACA
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JULIVIA BUS
Publicacions total
Vídeo
Abast vídeos
Compartir total
REACCIÓ TOTAL PUBLICACIONS
ABAST TOTAL PUBLICACIONS

14
2
13.397
168
1.424
62.399

HAVANERES CALELLA
Publicacions total
Publicacions idiomes
Vídeo
Abast vídeos
Compartir total
REACCIÓ TOTAL PUBLICACIONS
ABAST TOTAL PUBLICACIONS

9
1 de cada
1
30.008
504
3.640
81.889

FESTES DE PRIMAVERA
Publicacions total
Compartir total
REACCIÓ TOTAL PUBLICACIONS
ABAST TOTAL PUBLICACIONS

12
33
971
68.080

FLORS I VIOLES
Publicacions total
Vídeo
Abast vídeos
Compartir total
REACCIÓ TOTAL PUBLICACIONS
ABAST TOTAL PUBLICACIONS

21
2
6.900
971
68.080

SANT JORDI
Publicacions total
Compartir total
REACCIÓ TOTAL PUBLICACIONS
ABAST TOTAL PUBLICACIONS

6
10
65
11.607

EURO LÀSER MÀSTER CUP
Publicacions total
Vídeo
Abast vídeos
Compartir total
REACCIÓ TOTAL PUBLICACIONS
ABAST TOTAL PUBLICACIONS

5
1
1200
48
299
14.736

SOPARS CANTATS
Publicacions total
Compartir total 5
REACCIÓ TOTAL PUBLICACIONS
ABAST TOTAL PUBLICACIONS
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GAROINADA
Publicacions total
Publicacions en idiomes
Vídeo
Abast vídeos
Compartir total
REACCIÓ TOTAL PUBLICACIONS
ABAST TOTAL PUBLICACIONS

17
2 de cada
3
11.743
155
937
43.874

NADAL A PALAFRUGELL I PISTA DE GEL
Publicacions total
Compartir total
REACCIÓ TOTAL PUBLICACIONS
ABAST TOTAL PUBLICACIONS

22
17
240
51.312

CAP D’ANY
Publicacions total
Promocions
Abast promoció
Compartir total
REACCIÓ TOTAL PUBLICACIONS
ABAST TOTAL PUBLICACIONS

2
1
21.801
128
475
27.169

6.2 INSTAGRAM TURISME PALAFRUGELL
RADIKAL SWIM - 2 posts
JULIVIA BUS - 1 post
HAVANERES CALELLA - 3 posts
FLORS I VIOLES - 5 posts
SANT JORDI - 1 posts
GAROINADA - 10 posts
NADAL A PALAFRUGELL I PISTA DE GEL - 3 posts

6.3 TWITTER
Abast total màxim any 2017: 26.500 usuaris – 863 visites
Abast total màxim any 2016: 37.800 usuaris - 1.201 visites
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7. ÀREA D’EMPRESA - SERVEI D’EMPRENEDORIA
L’Espai Empresa i Emprenedoria al llarg del 2017, ha continuat formant part de la Xarxa
Catalunya Emprèn, emmarcat dins del Programa Catalunya Emprèn de la Generalitat de
Catalunya. L’objectiu és impulsar i promoure actuacions públiques i privades de valor per a les
persones emprenedores. La creació, el creixement i l’èxit de les noves empreses, així com el
foment de l’emprenedoria, són alguns dels objectius principals que persegueix aquesta
iniciativa.
S’ha continuat treballat amb un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols.

7.1 ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ
El servei de sensibilització consisteix en el disseny i l’organització d’accions adreçades a
sensibilitzar a la població en general i , en especial, a les persones joves – o grups específics, si
escau - en matèria de creació d’empreses i foment de l’esperit emprenedor.
L’objectiu final d’aquest tipus d’accions és augmentar a llarg termini el nombre de persones amb
voluntat de crear empresa i reduir a curt i mitjà termini les dificultats i els possibles obstacles
psicològics de les persones que, amb certa voluntat o inclinació per a la creació d’empreses, no
s’hagin plantejat aquesta possibilitat.
Aquestes accions es poden fer de manera individualitzada per part de l’Espai Empresa i
Emprenedoria però també de manera coordinada amb altres àrees de l’Ajuntament de
Palafrugell.
1. Es va coordinar l’organització de la Jornada d’Oportunitats Laborals (veure punt 8.2
de la memòria). Durant aquesta es va passar una presentació de forma continuada en matèria
d’emprenedoria i dels recursos existents a tots els assistents, mentre esperaven el seu torn per
a fer l’entrevista.
2. Amb l'Ajuntament s'han aprovat subvencions per activitats econòmiques locals
(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.
3. La web de l’IPEP incorpora més informació sobre tràmits i enllaços d’interès per les
persones emprenedores. També hi ha la pàgina de Facebook i Twitter que milloren la
proximitat en la comunicació amb les persones emprenedores i al llarg del 2017 s’ha reprès la
publicació de notícies al Blog. Així mateix, s’ha continuat amb la publicació de notícies,
recollides en el butlletí mensual que s’envia a les empreses donades d’alta a la nostra base de
dades.
4. S’ha continuat amb les entrevistes amb dones emprenedores, per tal de donar
visibilitat a la dona emprenedora i empresària. Aquest any s’ha fet una entrevista a la Rita
Ferrer, directora i fundadora de l’Escola de Música de Palafrugell (1967), de la Coral Nit de Juny
(1978) i de la Coral Els Virolets (1983), per la seva llarga trajectòria i experiència com a dona
empresària i emprenedora. I a la Yolanda Porcel fundadora de Porcel Advocats.
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5. S’han fet xerrades als instituts en matèria d’emprenedoria per tal de donar a conèixer
aquesta via entre els joves, ensenyar-los els recursos dels que disposen si estan interessats en
creació d’empresa i explicar-los la importància de fer el pla d’empresa abans d’iniciar qualsevol
negoci. També es va portar a una persona emprenedora per explicar la seva experiència, així
com les problemàtiques amb les que es va trobar i les solucions i ajudes que va obtenir. En
aquest cas es va comptar amb la Clàudia Torrellas fundadora de La Clau Events & Weddings.
6. També s’ha fet una xerrada sobre emprenedoria als participants del grup d’Acollida,
aquesta es va fer conjuntament amb el servei d’ocupació municipal.
7. Conjuntament amb el Servei Municipal d’Ocupació s’ha editat un fulletó per explicar els
serveis que s’ofereixen.

8. I s’ha organitzat conjuntament amb la Biblioteca Municipal una taula rodona sobre
conciliació laboral i familiar.
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Nº assistents: 0
Va ser una taula rodona molt interessant i es va aprofitar per a entrevistar als dos tertulians i
s’editaran notícies en format vídeo sobre la conferència.

7.2 ACCIONS D’ACOLLIDA I ORIENTACIÓ
El servei d’informació i orientació s’adreça a les persones emprenedores per analitzar, valorar i
comparar les seves idees empresarials 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 entrevista la persona emprenedora explica el projecte empresarial a
desenvolupar i se li intenten resoldre els dubtes que es puguin tenir. Igualment, a l’inici i durant
la prestació del servei, s’informa 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
El servei d’assessorament consisteix en facilitar les eines necessàries a la persona
emprenedora, així com tutoritzar-la, per a realitzar el pla d’empresa, i veure’n la viabilitat del seu
projecte per tal de contribuir a la creació d’empreses de qualitat. Així mateix, es dóna certa
seguretat i confiança tant a la persona emprenedora com als agents implicats en el finançament.
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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
Es fan totes les sessions que es creguin necessàries, ja que depèn molt del projecte i de la
persona emprenedora. L’assessorament es reforça amb documentació en línia a través de la
web de Catalunya Emprèn i el Canal Empresa entre d’altres.

7.4 ACCIONS DE FORMACIÓ
Aquest any es van celebrar dos períodes de sessions formatives a la primavera i a la tardor. A
l’octubre es va celebrar la Jornada Emprèn i empresa, per tal de sensibilitzar i formar a persones
emprenedores i empreses de les novetats en la nova llei d’autònoms i veure que treballar i ser
feliç és possible.
Tots els cursos estan emmarcats dins el Programa Catalunya Emprèn i són gratuïts pel
cofinançament del Departament d’Empresa i Coneixement i el Fons Social Europeu.
El fet de ser gratuïts en alguns casos implica poc compromís per part de les persones que
s’inscriuen. Saben que tot i fer la inscripció, si al final no hi assisteixen no passa res, però, la
realitat és que una altra persona es queda sense plaça per culpa d’aquesta actuació.

7.4.1 Píndoles Ipep Emprèn i Empresa març 2017

Pòster píndoles formatives
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Contingut fulletó píndoles formatives

CÀPSULA FORMATIVA

HORES

ASSISTENTS

Google Analytics

4

4

Elevator Pitch

4

17

Vols emprendre?

4

8

Finanpolis

4

6

Com vendre +

4

24

7.4.2. Jornada Emprèn i Empresa
La Jornada Emprèn i Empresa és el punt de trobada per empresaris i empresàries de la zona,
persones emprenedores i tot el públic en general sobre les últimes novetats tant en temes
legislatius com de noves tecnologies.
S’ha celebrat el passat 29 de novembre a l’auditori del Museu del Suro i ha estat inaugurada pel
regidor de promoció econòmica i primer tinent alcalde, el Sr. Albert Gómez.
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Pòster Jornada Emprèn i Empresa

En aquesta Jornada la presidenta de la CTAC, la Sra. Sandra Zapatero ens va fer la
presentació de la nova llei d’autònoms aprovada recentment. Tots els assistents apart de
conèixer les novetats van poder resoldre in situ els seus dubtes.
Seguidament la ponència Treballar i ser feliç és possible amb David Tomas, CEO de
Cyberclick i autor del llibre La empresa más feliz del mundo, ens va desgranar quins són
els requisits per a poder treballar i ser feliç i quines són les polítiques que ells apliquen a nivell
d’empresa per aconseguir una total implicació dels seus treballadors/res i fer que sentin
l’empresa com a seva.
I en la última part, després del cafè- networking, es va realitzar una taula rodona amb
experiències de 3 persones emprenedores, Emprenedoria al territori:
• L’enxaneta: Gelats d’altura, artesans, que incorporen els valors dels castellers: força,
equilibri, valor i seny, amb Jordi Domingo, el seu fundador.
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• Acompany’art: Associació sense ànim de lucre amb l’objectiu de portar a terme un
procés d’humanització dels serveis de pediatria. Marc Pablo, co-fundador.
• Clara Sullà: Art tèxtil com a eina de comunicació visual. Disseny de vestuari escultòric
per la Fura dels Baus i altres empreses. www.clarasulla.com
7.4.3. Píndoles Ipep Emprèn i Empresa octubre - novembre
En aquest cas la formació es va fer conjuntament entre l’Espai Empresa i Emprenedoria i el
Servei Municipal d’Ocupació, per tant els cursos es van dividir en tres grans blocs:
•
•
•

Per a tots els públics.
Per empreses i autònoms/es.
Per a buscar feina.

Els propis d’espai Empresa i Emprenedoria van ser:
CÀPSULA FORMATIVA

HORES

ASSISTENTS

Twitter

4

9

Linkedin

4

12

Coaching i PNL

8

24

4

13

4

22

4

13

Com anunciar el meu negoci a Internet
Vols augmentar la notorietat web,
xarxes socials o blog?
Obligacions formals i comptables per
autònoms/es
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7.5 ACCIONS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA CONSOLIDACIÓ.
L'objectiu ha estat ocupar-nos del segment d'empreses que estan en els seus primers tres anys
de vida, per tal de reduir-ne les probabilitats de fracàs i ajudar-les a aconseguir majors nivells de
competitivitat.
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 2017 s’han fet 13 accions de consolidació tant d’empreses creades recentment per
valorar i ajudar-los en l’elaboració d’estratègies necessàries per assolir els seus objectius, com
amb empreses amb 1 o 2 anys de vida.

7.6 ACCIONS DE DIFUSIÓ
1. Difusió amb material editat de la Jornada Emprèn i Empresa veure el punt 3.2.5 de
la memòria. I com a difusió en canals online :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Web IPEP
Web Palafrugell-es
Web Catalunya Emprèn
Xarxes socials: facebook turisme, facebook empresa, Twitter.
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 4 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.
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 i el compte de Twitter
@ipepempresa

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):
• Butlletí de l’IPEP i newsletters grupals de sensibilització i formació.
• Pàgines web de l’IPEP i de l’Ajuntament de Palafrugell.
• Revista Can Bech.
• Revista Palafrugell.
• Notes de premsa a través de l’Institut de Comunicació de l’Ajuntament.
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• Cartells i fulletons de les diferents accions de sensibilització i formació.
• Campanya de MailChimp de les diverses accions formatives a les persones que
han passat per l’Espai Empresa i Emprenedoria.
• Falques ràdio.
7.7. RESULTATS DE LES ACCIONS PER EMPRENEDORS
Els resultats de l'informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) – Catalunya 2016 indiquen
que el 5,2% de la població adulta catalana de 18 a 64 anys està involucrada en activitats
emprenedores en fase inicial (TEA).
Segons aquest mateix informe, en l’emprenedoria, un 70,2% van emprendre amb una
motivació per oportunitat i només el 26% es va correspondre a iniciatives impulsades per
necessitat com a conseqüència de la falta d’alternatives laborals en el mercat de treball.
L’edat mitjana de les persones emprenedores en fase inicial va ser de 40,4 anys.
7.7.1 Perfil emprenedor
Aquest 2017 hi ha hagut un increment important de persones emprenedores en l’Espai Empresa
i Emprenedoria, en total 257 persones. Apart de les que han vingut a buscar assessorament per
a projectes de creació d’empreses, també hi ha una part que han vingut a la formació
organitzada, que té com a objectiu millorar els coneixements i habilitats en matèria de
planificació i gestió empresarial.
Destaca la major presència de dones, 65,75%, respecte al 34,25% dels homes. Últimament
aquesta tendència era creixent, però aquest 2017 el diferencial ha estat major.
En el quadre següent podem veure el perfil emprenedor dels últims 3 anys:

2017

2016

2015

Total emprenedors/es

253

181

124

Homes
Dones

79
154

63
119

55
69

Ocupats
En Atur

148
78

126
56

63
61

Menors 25 anys
25-54 anys
Majors 54 anys

42
187
24

10
149
23

20
103
1

Orientació
Assessorament
Consolidació

122
82
13

95
82
8

93
28
8

Total sessions
Empreses creades

217
13

185

129

16

16
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Pel que fa a perfil d’edat, al igual que en anys anteriors, la gran majoria es concentra en la
franja del 25 als 54 anys, franja que ha experimentat un creixement del 25% respecte el 2016.
També hi ha hagut un increment dels menors de 25 anys que s’han interessat pel món de
l’emprenedoria, tot i que no són els perfils majoritaris que creen empresa. En molts casos han
passat per l’Espai Empresa i Emprenedoria per a demanar informació o bé, per participar en
formacions.

En quant al nivell de formació, un 28,9% de les persones emprenedores tenen estudis
universitaris, un 30,8% estudis secundaris superiors (FP, BUP, COU, Batxillerat i Cicles
Formatius), un 36,8% tenen estudis primaris i secundaris (graduat, ESO) i només un 3,6% no
tenen cap tipus de formació.
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El serveis demandats pels emprenedors, han estat majoritàriament serveis d’informació i
orientació amb un 56%, assessorament amb un 38% i consolidació del negoci amb un un
6%.
Per altra banda hi ha un 58% dels emprenedors que ha participat en les formacions realitzades.
Aquests poden haver passat prèviament per una sessió d’informació i orientació o
assessorament o simplement han participat en la formació que en aquell moment han
necessitat.
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7.7.2 Tipus d’empreses
Al llarg del 2017 s’han constituït 13 empreses que han utilitzat l’Espai Empresa i Emprenedoria,
per a obtenir assessorament per a valorar la seva viabilitat.
Per altra banda hi ha alguna empresa que s’ha constituït i que a posteriori ha utilitzat el servei,
ja sigui per a obtenir assessorament o bé per a participar en alguna de les càpsules formatives.

Es continua amb el predomini de la figura del treballador autònom com a elecció principal de la
majoria de promotors, 9 de les 13 empreses creades han optat per aquesta modalitat. Una s’ha
constituït com a societat limitada, dues com a societats civils particulars i una associació sense
ànim de lucre.
Pel que fa al negoci escollit pels emprenedors, s’ha diversificat molt en diversos àmbits, hi
trobem comerç, salut, serveis , sector immobiliari, etc
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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 són les principals
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 PROJECTE SAE
El darrer trimestre del 2016 es va revifar un projecte que inicià l’anterior Tècnica en Prospecció,
l’any 2013, i que no es va poder desenvolupar aleshores degut, per una banda, al fet que la
crisi econòmica va paralitzar la urbanització de nous espais destinats a convertir-se en sòl
industrial i, per l’altra, a la necessitat de concentrar recursos i esforços en altres necessitats
més bàsiques. Es tracta d’un projecte per revalorar els polígons industrials de Palafrugell i
atraure futures empreses a la zona amb potencial de creació de nous llocs de treball. Aquest
projecte va ser batejat aleshores com a SAE (Sectors d’Activitat Econòmica) i el tècnic
prospector del Pla de Barris ha treball conjuntament amb l’àrea d’Empresa i Emprenedoria de
l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP), departament responsable de l’execució
del projecte.
Ara, amb la millora de les condicions econòmiques, Palafrugell ha reactivat el desenvolupament
de noves zones destinades a sòls industrials i, amb elles, la necessitat de promocionar-les. El
principal objectiu del projecte SAE és la dinamització de les zones industrials de Palafrugell per
tal d’atraure-hi noves empreses i inversions capaces de crear nous llocs de treball. Amb aquest
objectiu, en una primera fase del projecte es va considerar prioritari la creació d’una pàgina web
que informi a tothom que hi estigui interessat dels avantatges que suposa instal·lar l’empresa a
Palafrugell, així com informació pràctica sobre cadascuna de les parcel·les que hi ha als
diferents polígons industrials, tant d’aquelles parcel·les ja ocupades com de les disponibles.
8.1.1 Metodologia de treball.
El primer que es va fer per encarar la represa d’aquest projecte va consistir en repassar el
treball fet per l’antiga Tècnica Prospectora, l’any 2013. Aquesta havia realitzat una laboriosa i
important recollida de dades de les empreses instal·lades aleshores als diferents polígons
industrials. Calia, doncs, verificar i actualitzar totes aquelles dades. En una primera fase, el
treball va consistir en posar al dia tota aquella informació, delimitar i anomenar els diferents
polígons industrials i fer la prospecció necessària per tal de verificar quines dades recollides
aleshores continuaven essent vàlides i quines no.
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La segona fase ha consistit en visitar una per una totes les empreses instal·lades als polígons
per tal d’explicar-los el projecte i demanar el seu permís per difondre les dades de la seva
parcel·la a la nova pàgina web. Així mateix, hem hagut de localitzar els propietaris de les naus
buides i de les parcel·les que encara estan per edificar per tal d’obtenir la respectiva
autorització per a que puguem difondre les seves dades i posar les seves naus o terrenys a
disposició de possibles interessats. Aquesta tasca de prospecció ha proporcionat una
informació molt valuosa per al tècnic, doncs li ha permès conèixer de primera mà la realitat de
la pràctica totalitat d’empreses del sectors industrial palafrugellenc. Un cop obtinguts tots els
permisos, s’ha procedit a la creació i posada en servei de la pàgina web corresponent.
8.1.2 Delimitació de la zona del projecte.
La zona industrial de Palafrugell es subdivideix en 6 polígons industrials, amb diferents estadis
de desenvolupament: n’hi ha de tancats (Grau), que són aquells que la seva superfície ja està
totalment ocupada per una o més empreses i ja no permeten que se n’hi instal·lin més; els
consolidats (l’Antiga Zona Industrial, Circumval·lació Nord i La Fanga), que són els que encara
tenen algunes parcel·les disponibles; i, finalment, aquells que tot just estan només urbanitzades
o en procés d’urbanització (Brugueres II i Circumval·lació Nord Les Brugueres). Quan es va
iniciar el projecte, a cada polígon se li va posar un nom. Ara, però, s’ha revisat aquesta
nomenclatura i des de l’àrea d’urbanisme se’ns ha traslladat la informació amb els noms
definitius de cada zona industrial. En els següents mapes es poden apreciar aquests petits
canvis. El primer correspon a l’any 2013 i el segon amb la nomenclatura definitiva actual:

Així mateix, cada polígon es subdivideix en totes i cadascuna de les parcel·les cadastrals que
el conformen. D’aquesta subdivisió en resulta el mapa que ens fem per identificar a totes les
empreses o propietaris de les parcel·les als quals hem d’anar a visitar un per un amb una fulla
de declaració jurada per tal que ens donin el seu consentiment per publicar les dades de la
seva empresa o parcel·la. El mapa resultant és aquest:
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8.1.3 Fases d’execució del projecte.
Com pot apreciar-se, a cada parcel·la se li va assignar una numeració per tal d’identificar-la i
donar-li una correspondència alhora de treballar amb la base de dades ja existent del 2013 amb
el treball de camp que s’ha realitzat a l’actualitat. S’ha de tenir en compte que no sempre les
parcel·les cadastrals corresponen a una única empresa, sinó que n’hi ha moltes que
comparteixen una mateixa parcel·la subdividida en diferents referències cadastrals. Ras i curt:
el número d’empreses establertes als polígons és molt superior a la de parcel·les cadastrals
que s’identifiquen en el mapa anterior.
Un cop acabada la fase d’identificació, visita i notificació de totes les empreses que hi ha en els
diferents polígons, el tècnic prospector va fer un registre fotogràfic de la zona, fotografiant totes
i cadascuna de les empreses, naus i parcel·les dels diferents polígons per tal d’identificar-les i
obtenir material gràfic per a la pàgina web. La visita a totes les empreses de la zona per
informar-los del projecte i demanar-los-hi la seva autorització per difondre les seves dades va
ocupar els primers tres mesos d’aquest 2017 de la feina del tècnic prospector. En no poques
ocasions, va ser necessari realitzar més d’una visita a l’empresa per tal de poder parlar amb els
seus màxims responsables i obtenir l’autorització pertinent per a poder difondre les seves
dades. Un cop recollides, aquestes es van entrar a una base de dades sobre la qual s’ha
treballat alhora de desenvolupar la pàgina web. Aquesta s’ha dissenyat seguint un criteri de
senzillesa, amb l’objectiu que esdevingui una eina útil i pràctica. La versió final estarà
disponible en quatre idiomes –català, castellà, francès i anglès :
www.palafrugellindustrial.cat
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8.2 JORNADA D’OPORTUNITATS LABORALS
Els anys 2015 i 2016, Palafrugell va acollir el Saló de la Formació, l’Ocupació i l’Empresa
del Baix Empordà, un esdeveniment co-organitzat amb el Consell Comarcal i que estava
previst que l’acollís bianualment un municipi diferent de la comarca. Durant el dos anys que
Palafrugell va acollir-lo, el Saló va créixer molt tant en el nombre d’ofertes de feina com en el de
candidats i visitants. Per a un poble turístic com Palafrugell, aquest esdeveniment és perfecte
per tal que les empreses relacionades més o menys directament amb el turisme puguin trobar
el personal que necessitaran al llarg de tota la temporada – una llargada que varia en funció de
l’empresa.
Enguany ens vam trobar que des del Consell Comarcal se’ns anunciava que, en principi, el
Saló d’aquest any es posposava fins el mes de maig. Per a les empreses turístiques aquesta
data ja no els serveix, doncs el mes de maig ja han de tenir tota la plantilla a punt, que
comença a treballar a partir de Setmana Santa.
En una reunió d’urgència amb els tècnics dels Servei d’Ocupació Municipal de l’IPEP, vam
acordar que era del nostre màxim interès i prioritat organitzar quelcom semblant al Saló des
d’una perspectiva local. Amb molt poc tempos de marge es va dissenyar i organitzar la
Jornada d’Oportunitats Laborals.
Així doncs, el 15 de març es va celebrar la Jornada d’Oportunitats Laborals al teatre del Centre
Fraternal de Palafrugell un espai preparat per la intermediació laboral en la que diferents
empreses de diferents sectors entrevistaven a possibles candidats per cobrir les seves
vacants.
Un total de 30 empreses es van inscriure per participar a la jornada, amb 77 llocs de treball
diferents per cobrir i un total de 130 vacants.
De les 30 empreses inscrites:
•
•
•
•

9 formen part de l’ATP (Associació Turística de Palafrugell)
12 són del sector turístic del municipi de Palafrugell (restaurants, empreses de lloguer
d’embarcacions...)
4 són del sector turístic d’altres poblacions
5 són d’altres sectors: alimentació, transports, etc.

Tancat el període d’inscripció per les empreses, s’organitzaren les ofertes de vacants per llocs
de treball i les instruccions per inscriure’s a les entrevistes, es van penjar a la pàgina web
www.ipep.cat i es començà a fer difusió de la jornada per aconseguir candidats a cobrir les
vacants.
197 candidats van inscriure’s a un mínim d’una oferta. Es van filtrar les peticions segons els
requisits de cada oferta i el currículum del candidat. D’aquesta manera disminuïa el nombre de
seleccionats per entrevistes a ofertes a 180 (van ser exclosos els que no han enviat el cv o no
complien amb els requisits per cada oferta). Es va convocar aquests 180 candidats a la
jornada, i finalment se’n varen presentar 150 el dia en qüestió.
De les 30 empreses inscrites, 4 finalment no van poder participar a la jornada, sent el resultat
final:
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EMPRESA

Nº OFERTES

TOTAL
OFERTES

CANDIDATS

Novara

001, 002, 003, 004, 005,
006

6

26 de 37

Hotel Sant Roc

007,008,009,010

4

13 de 20

Kim's Camping

011.

1

12 de 14

Restaurant La Gavina

012,013.

2

15 de 16

Restaurant La Pineda

014,015.

2

13 de 20

Activitats turístiques Met

021,022,023,024.

4

11 de 13

Pneumàtics i Grues

025,026.

2

1 de 3

Camping La siesta

029,030,031.

3

21 de 25

Taxi Costa Brava

032.

1

13 de 23

Genover

033,034,035.

3

10 de 13

Ciboulette

036,037,038.

3

15 de 17

Hotel La Torre

039,040,041,042,043.

5

23 de 26

Bar Calella

044,045.

2

7 de 10

Recadisa

046,047.

2

8 de 10

Tresquera

048,050.

2

3 de 5

Tamsa

051,052.

2

9 de 11

Hotel Llevant

053,054,055.

3

10 de 12

Hotel Mediterrani

056,057.

2

19 de 27

S.A.R.F.A

058.

1

7 de 15

Hostalillo

059,060,061.

3

20 de 24

Restaurant Mas Urbis

062,063,065.

3

8 de 8

Eetu

066,067,068,069,070,071.

6

7 de 8

Paco Boats

072.

1

1 de 2

Nova Pasta

073,074.

2

13 de 18

Hotel Tamariu

075.

1

2 de 3

Congelats Palamós

077.

1

4 de 5

TOTALS

67

291 de 385
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La valoració de la Jornada d’Oportunitat Laborals és molt positiva. Donada la rapidesa amb
que la vam haver d’organitzar, la resposta, tant de les empreses com de la majoria de
candidats, va ser molt positiva. Per a un municipi com Palafrugell, amb una economia on el
sector turístic és tant preeminent, aquest tipus de jornades són molt beneficioses, ja que
permeten saber amb antelació quin tipus d’ofertes tenim i quantes vacants, i així poder preparar
els millors candidats possibles.

8.3. ACCIONS DE DINAMITZACIÓ DEL TEIXIT COMERCIAL I DE DESENVOLUPAMENT
LOCAL
Una altra feina del tècnic prospector del dispositiu, com ja va sent habitual, es realitza a través
de les accions de dinamització comercial i desenvolupament local. A través de les necessitats
detectades, aquestes accions es programen d’acord a aquestes necessitats. Totes aquestes
actuacions repercuteixen en la bona marxa de l’economia local, aportant noves oportunitats de
feina i d’inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats. Les campanyes en les que ha
participat el tècnic prospector aquest 2017 són:
8.3.1 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 cinc 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’uneixen 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 per a la contractació de persones amb
risc d’exclusió, es trasllada informació municipal que pugui ser del seu interès i es detecten
oportunitats de feina a les empreses visitades. En aquesta cinquena edició del Rasca l’Unça, i
donat el fet que moltes empreses i comerços participants ja coneixen la campanya i hi
participen en totes les edicions, gran part dels contactes s’han fet via telefònica. Aquestes
campanyes de dinamització comencen a estar molt arrelades al teixit comercial palafrugellenc,
de manera que la feina del Tècnic Prospector és simplifica en la mesura que molta gent ja
coneix el seu funcionament.
La tipologia de les categories de la campanya es resumeix a continuació:
•

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 l’edició d’enguany, fins a 13
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establiments del centre del poble, entre bars, fleques i quioscos de premsa han
participat en aquesta categoria de premis.
•

Unça Vermut. Donada la tendència actual per recuperar el vermut, i donat que el
Tècnic Prospector havia detectat l’aparició de nous locals especialitzats en aquest
servei, l’any passat es va decidir crear una nova tipologia de butlleta premiada:
l’Unça Vermut. Les persones que obtenien una butlleta premiada en aquesta
categoria podien anar a un dels 8 establiments que es van adherir a la campanya –
6 de Palafrugell i 2 de Tamariu- i se’ls obsequiava amb un 2 x 1: vermut complert per
a dos persones a preu d’un.

•

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. Aquest any 2017 un
total de 52 comerços han acceptat participar a la campanya, 10 menys dels que ho
varen fer l’any passat. S’ha de senyalar que aquesta és la categoria que costa més
dinamitzar: alguns comerciants creuen que la campanya no els beneficia i ofereixen
el mateix descompte pels guanyadors del Rasca l’Unça que el que ofereixen
normalment als seus clients habituals, fet que desvirtua una mica la campanya.

•

Unça mercat. Els operadors del mercat col·laboren realitzant descomptes de 5€ 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. 29 parades del mercat diari han
participat a la campanya aquest any, tres més que les que ho varen fer l’any passat.

•

Unça Premium. Les butlletes premiades amb aquest conceptes serveixen per validar
els regals disponibles a la pàgina web. Hi ha diversa tipologia de premis: aperitius,
menús, sopars, excursions en vaixell i en caiac, nits d’hotel, àpats a restaurants,
entrades a concerts, abonaments per a les instal·lacions esportives, abonaments a
espectacles teatrals, etc. En aquesta categoria no es va fer prospecció in situ, sinó
via telefònica i correu electrònic; el tècnic prospector no hi va participar.

8.3.2 Julivia Bus&Boat turístic
L’IPEP, juntament amb l’Associació Turística de Palafrugell (ATP), l’associació d’empresaris
turístics, va endegar, ja fa quatre anys, un projecte per posar en marxa un Bus Turístic que unís
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 palafrugellenques (Museu del Suro, Fundació Josep
Pla, etc).
Només hi havia una manera de millorar la ruta del Julivia Bus Turístic de Palafrugell: acabar de
completar la volta per mar. Per això aquest any hem creat el Julivia Boat, un vaixell que
permetrà fer un recorregut de 45 minuts entre Calella i Tamariu gaudint d’unes vistes
privilegiades.
El Julivia Boat té una capacitat de fins a 28 places i farà 6 sortides diàries, 3 sortides des de la
platja del Port Peregrí de Calella i 3 més sortint des de Tamariu.
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La posada en marxa d’aquest nou servei ha implicat al tècnic prospector en el fet d’haver d’anar
a parlar amb els principals operadors turístics de la zona per tal d’explicar-los aquest nou servei
que esperem contribueixi a la bona salut d’aquest sector, doncs és font d’oportunitats laborals
per a les persones del nostre municipi.

8.3.3 Campanya d’Enllumenat de Nadal.
Aquest any 2017 s’ha renovat part de l’enllumenat de Nadal de Palafrugell, en els seus
principals eixos comercials. La nova il·luminació requeria de nous ancoratges a les façanes de
diversos edificis particulars en els carres Torres Jonama i Barris i Buixó. Durant dues setmanes
de novembre, la feina del prospector va consistir en anar a visitar totes les cases afectades per
tal d’explicar-los la situació i demanar-los permís per poder instal·lar els ancoratges necessaris.
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9. IMPOST SOBRE LES ESTADES EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS
L’impost sobre les estades en establiments turístics (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. Fins el 1r trimestre de 2017, el 30% de la recaptació del Fons s’ha destinat a les
administracions. Amb el Decret 60/2017, de 13 de juny, que modifica el Reglament de l’impost
sobre les estades en establiments turístics aprovats pel Decret 129/2012, de 9 d’octubre,
s’estableixen dos períodes de liquidació semestrals (en comptes de 4 com fins llavors):
•
•

De l’1 d’abril al 30 de setembre del mateix any
De l’1 d’octubre al 31 de març de l’any següent

A més d’aquesta modificació en el període de liquidació, els ens locals perceben el 50% de la
recaptació realitzada en el seu àmbit territorial (en comptes del 30%).
Així, la propera assignació, corresponent al 2n i 3r trimestres (abril – setembre 2017) i el 4t
trimestre de 2017 i 1r trimestre de 2018 (d’octubre 2017 a març 2018) s’hauran de justificar a la
Direcció General de Turisme el mes de gener de 2019.
Per a més informació:
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_tributs/arxius/2012/refosa_ieet.pdf
Segons l’exposat, el gener de 2018 es justifiquen els ingressos de l’IEET que segueixen:
1r T
2016
2017

2n T

3r T
41.090,08 €

1.514,57 €

4t T

TOTAL

5.103,86 €
47.708,51 €

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 en els equipaments d’informació i equipació
turística.
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3. Pla de formació en idiomes, 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.
6. Millora de la senyalització turística de la destinació.
7. Priorització de la captació de turisme interior.
8. Pla de captació de mercats de la resta de l’estat.
9. Pla de captació i retenció de mercats de proximitat (Espanya i França)
10. 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 2017 es van repartir de la següent
manera:
1. SUPORT ALS SEGELLS D’ESPECIALITAT DE LA DESTINACIÓ

•
•
•

Quota afiliació Agència Catalana de Turisme 2016
Inscripció al FIT 2017
Adhesió a Club Cultura i Enogastronomia Patronat de Turisme.

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

•

605,00€

Creació vídeo del Flors&Violes

8. MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ TURÍSTICA DE LA DESTINACIÓ

•

896,61€

Millores pàgina web.

7. APLICACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS A LA
MILLORA DE L'EXPERIÈNCIA TURÍSTICA

•

1.512,50€

Nou banc d’imatges

6. APLICACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS A LA
MILLORA DE L'EXPERIÈNCIA TURÍSTICA

•

9.444,46€

Bus Turístic Julivia

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

•

277,09€

PALAFRUGELL+

4. MILLORA DE L'EXPERIÈNCIA TURÍSTICA ESTIMULANT LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ
DEL NOU PRODUCTE TURÍSTIC.

•

3.406,15€

Nova edició del DESCOBRIR i del mapa de camins per oferir als visitants.

3. MILLORA DE L'EXPERIÈNCIA TURÍSTICA ESTIMULANT LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ
DEL NOU PRODUCTE TURÍSTIC.

•

997,15€

6.050,00€

Vies Braves

9. PRIORITZACIÓ DE LA CAPTACIÓ DE TURISME INTERIOR

10.934,25€
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•

Flors&Violes

10. PRIORITZACIÓ DE LA CAPTACIÓ DE TURISME INTERIOR

•

Promoció campanya gastronòmica Es Niu

11. PLA DE CAPTACIÓ DE MERCATS DE LA RESTA DE L’ESTAT

•

3.000,00€

Promoció als forfets pista d’esquí

14. PLA DE CAPTACIÓ I RETENCIÓ DE MERCATS INTERNACIONALS EN COORDINACIÓ
AMB EL PLA D’ACTUACIONS DE L’ACT

•

1.503,69€

Falques i joc concurs a Radio France

13. PLA DE CAPTACIÓ I RETENCIÓ DE MERCATS DE PROXIMITAT (ESPANYA I FRANÇA)

•

3.600,00€

Promoció Radikal Swim

12. PLA DE CAPTACIÓ I RETENCIÓ DE MERCATS DE PROXIMITAT (ESPANYA I FRANÇA)

•

2.520,45€

3.137,59€

Participació a Workshop als Països Nòrdics i al IMM al mercat britànic.

Que sumen un total de despeses de .......................................................... (*) 47.884,94€

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:

* La suma total de les despeses justificades per l’IEET, ha de ser igual o superior als ingressos percebuts. D’aquí la
diferència de 176,43€

9.1 REEDICIÓ DESCOBRIR
DESCOBRIR és la carta de presentació, en format desplegable, del atrets turístics més
rellevants del municipi que des del 2007 rep aquest nom.
Es reedita seguint el format de la darrera edició (abril 2016), però aplicant-hi canvis en les
imatges i petites modificacions en el contingut. S’imprimeixen 5.000 unitats de cada idioma:
català, castellà, anglès i francès. El cost del disseny i impressió és de 3.0006,85 €.
Aquest fulletó en format desplegable es pot trobar a les oficines de turisme del municipi i en
format pdf a la pàgina web www.visitpalafrugell.cat
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9.2 REEDICIÓ MAPA DE CAMINS

El 2015 es va editar i publicar un nou mapa del municipi amb l’objectiu de presentar els
principals senders existents per fer-hi senderisme i cicloturisme. El mapa va ser molt ben rebut
tant pel sector com pels visitants i, esgotades les existències de la primera edició, es decideix
fer-ne una nova edició, aplicant-hi petits canvis d’actualització.
Se n’imprimeixen 10.000 unitats. El cost dels canvis en el disseny i de la impressió és de
1.022€.

9.3 VIES BRAVES
El 2014, amb el suport del Patronat Costa Brava – Pirineus de Girona es crea la xarxa de
canals de natació de la Costa Brava anomenada Vies Braves. Pel municipi de Palafrugell en
passen dues: una d’1km que uneix Calella amb Llafranc, i una altra de 1,2km, que uneix la
platja de Tamariu amb la d’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 6.050,00€ IVA inclòs que s’inverteixen
en:
• Dinamització de les Vies Braves del municipi.
• Manteniment de la senyalització.
• Actuacions de promoció de les vies braves: press-trips, fam-trips, insercions publicitària en
mitjans de premsa online i en paper, vídeos promocionals, etc.
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9.4 CAMPANYA DE PROMOCIÓ GAROINADA SUD DE FRANÇA
Per 3r any consecutiu, es contacta amb la ràdio nacional francesa France Bleu per tal d’establir
relacions de partenariat amb les 3 emissores de la zona del sud de França: France Bleu
Roussillon, France Bleu Toulouse i France Bleu Montpellier.
S’ofereixen caps de setmana en format paquet Garoinada als oients d’aquestes ràdios per
sortejar en un dels seus programes. D’aquesta manera, durant tota la setmana del sorteig
parlen sobre el destí i la campanya.
Per poder dur a terme aquesta acció, France Bleu Toulouse i Hérault requereixen d’una
inserció publicitària mínima que es decideix fer en format espònsor d’un dels programes de la
ràdio. D’aquesta manera, l’impacte de la campanya i el destí sobre els oients es multiplica,
quedant de la següent manera:

France Bleu Nom programa
Toulouse
Programa
31 secondes chrono
sorteig

Horari

Dates promoció

Dll-dv
11h – 12h

Programa
Les bon plans sortie
esponsoritzat

Dll-dv
7h13– 8h39

Del 30 de gener al 4 de 4
packs
febrer
premium
Del 6 al 10 de febrer
(2 x 2 pax) =
460€
Del 16 al 31 de gener, 2 470,40€
citacions al dia x 10 dies
Total= 20

Cost

Memòria IPEP 2017

121

122122

https://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/france-bleu-toulouse-vous-offre-votre-week-endpour-la-garoinada-sur-la-costa-brava

France Bleu Nom programa
Herault
Programa
Le Grand défi
sorteig

Horari

Dates promoció

Dll-dv
11h – 12h

Del 23 al 27
gener
Del 20 al 24
febrer
De l’1 al 14
febrer
3 citacions
dia x 10 dies
Total= 30

Programa
On
cuisine Dll-dv
esponsoritzat ensemble”
10h – 11h

France Bleu Nom programa
Roussillon
Programa
La Cargolade
sorteig

Cost

de 4 packs premium
(2 x 2 pax) = 460€
de
de 565,25€
al

Horari

Dates promoció

Dll-dv
11h – 12h

De l’1 al 5 de 1 pack cap de set x
febrer
2 pax = 170€

TOTAL despesa en la promoció de la Garoinada al Sud de França:

Cost

2.125,65 €

A més, es realitzen dues entrevistes de ràdio:
•

14/01/17 – 11.30 h: Entrevista de 5 minuts en directe amb France Bleu Hérault dins
el programa Samedi de partir, dedicat a viatges. S’explica en què consisteix la
Garoinada i els principals atractius del municipi.

•

31/01/17 – 10.45 h: Entrevista de 5 minuts en directe amb France Bleu Roussillon,
dins el programa La Cargolade. S’explica en què consisteix el premi i es descriuen
els espais que es poden visitar.
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9.5 ACCIÓ PROMOCIONAL A DUBLÍN
Al pla d’accions a realitzar amb els ingressos de l’IEET que es consensua amb el sector privat,
es proposava fer alguna acció promocional per captar mercat britànic i dels països nòrdics. A la
reunió de valoració de la proposta d’accions, el sector privat proposa canviar el mercat britànic
per l’irlandès, que té tendència a fer les seves vacances al nostre territori durant el mes de
juny, que es considera més interessant pel sector d’allotjament.
S’identifica l’empresa d’incentius irlandesa Travel Media i es decideix participar a
l’esdeveniment “Meet the Media” que organitzen 2 cops l’any per posar en contacte periodistes
del sector viatges per els principals mitjans del país amb representants de destins o empreses
del sector turístic d’altres països.
L’esdeveniment té lloc el 27/03/17 a Dublín. En una sola jornada es concerten 21 entrevistes
amb periodistes i bloguers, de 15 minuts cadascuna, de la següent manera:
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Un dels periodistes entrevistats, Edward Finn de www.saolmedia.com demana col·laboració en
l’allotjament per un press-trip al municipi del 23 al 26 de maig, per a la realització d’un article al
Sunday World, el diari amb més vendes d’Irlanda, amb un abast de 165.000 lectors, i per la
ràdio Sunshine, amb 516.000 oients els dies que s’emet el programa turístic. Es va gestionar la
seva petició i una agència de lloguer d’allotjament li va oferir un apartament a Tamariu durant
la seva estada per a la realització dels articles. A més de les 21 entrevistes concertades, se’n
fan dues més de manera espontània amb:
•
•

Catherine Murphy, de www.outsider.ie
Gaby Guedez, de www.thetaste.ie

La majoria de periodistes van mostrar interès en el territori i es van establir els següents
acords:
•
•
•
•
•
•

Enviar article de 800 paraules + imatges sobre el territori per ser publicat sense cost
econòmic al Irish Daily Star.
Rebre família protagonista del blog familiar Sauce Pan Kids el març 2018.
Rebre un periodista per diversos mitjans multimèdia el mes de setembre dins una visita
que ja té programada a la Costa Brava.
Redactora de l'Irish Sun interessada en visitar el territori en format PT individual el
proper mes d'octubre per fer-ne un article.
Atendre productor per RTE (equivalent a TVE a Irlanda) interessat en fer podcasts
sobre la història de les havaneres i sopars cantats.
Redactors per els següents mitjans que mostren el seu interès en participar en un
press-trip al nostre territori, en cas que s'organitzi:
-

Farmers Journal
Irish Country Living
Irish Regional Newspaper
Unravel Travel TV
Sunday World Magazine
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La valoració de la participació a l'esdeveniment és molt positiva, ja que ha servit de porta
d'entrada al món periodístic d'aquest país, per realitzar molts contactes interessats i els quals
també estan interessats en el nostre destí.

Resultats:
•

A l’espera de la seva publicació.

•

El 02/08/2017 s’envia a l’editora de la secció de viatges de l’Irish Daily Star, Moira
Hannon, un article sobre Palafrugell segons els paràmetres que va marcar amb la
intenció que sigui publicat al suplement dels diumenges.

•

El 04/082017 es rep al periodista Neil Clancy de www.soundoable.com, que crea i edita
postcasts per la BBC i RTE a Llafranc. Se li aportar informació sobre les havaneres i la
campanya gastronòmica garoinada tal i com ha sol·licitat, a més d’informació general.
El mes de novembre 2017 preveu tornar al municipi per fer podcasts en directe pels
seus canals de radio que es difonen a tot Irlanda.

•

S’organitza un press-trip pel periodista Geoorge Keegan del mitjà Northern Standard
del 24 al 27 de setembre, amb la col·laboració de l’OET de Dublín que finança el seu
bitllet d’avió, del Centre de Promoció Turística de Catalunya al Regne Unit que
assumeix el cotxe de lloguer, el Patronat de Turisme Costa Brava que complementa el
programa amb una nit a Girona i una altra a una altra població de la Costa Brava.
L’article es publicarà el 2018.
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9.6 ACCIÓ PROMOCIONAL ALS PAÏSOS NÒRDICS
Els dies 9 i 10 de maig el Patronat de Turisme Costa Brava organitza un workshop a Helsinki i
Oslo perquè els prescriptors interessats puguin presentar el seu producte / destí a agències de
viatges, tour operadors i mitjans de premsa d’aquests dos països.
Després de consultar-ho amb l’ATP, es decideix que l’AODL participi a aquests dos workshops
en representació del destí Palafrugell i els membres que formen part de l’ATP.
Al workshop de Hèlsinki l’AODL s’entrevista amb 7 agents. Posteriorment a l’acte s’envia un
correu de seguiment als entrevistats i 3 d’ells contesten, mostrant interès pel destí però no es
realitza cap relació professional fins al moment.
Al workshop d’Oslo hi havia molts més participants i amb un perfil més interessant, mostrant
interès en el destí Palafrugell i la Costa Brava en general. En aquest cas es van poder establir
entrevistes amb 13 agents entre premsa i tour operadors. Es van produir peticions d’enviament
de material informatiu i possibles trobades al territori en presstrips o famtrips ja programats.
Es valora la participació a aquests dos workshops de manera positiva ja que és una porta
d’entrada a aquest mercat tan interessant pel nostre destí, ja que sol viatjar entre maig i juny i
setembre i octubre, que són els mesos en què el municipi com a destí turístic està en actiu i
menys saturat. Ha representat l’oportunitat per conèixer i presentar el destí Palafrugell a alguns
dels principals operadors del sector turístic en aquests dos països.

9.7 ACCIÓ PROMOCIONAL A MADRID
Dins els actes commemoratius del 50 aniversari de la Cantada d’havaneres de Calella de
Palafrugell hi ha prevista una exposició sobre la història de la cantada al Centre Cultural
Llibreria Blanquerna de Madrid, del 17 de maig al 9 de juliol. Per donar més èmfasis a
l’exposició, es decideix fer una cantada d’havaneres el mateix dia que s’inaugura al pati de
l’edifici on està ubicada la Llibreria.
Es proposa a l’Associació Turística de Palafrugell (ATP) organitzar una degustació
gastronòmica i servir-la als assistents i a la qual també podran convidar els seus clients de la
capital. L’ATP considera la proposta d’interès i s’organitza per a la realització i
desenvolupament de la degustació.
D’altra banda, i per aprofitar l’avinentesa, es proposa realitzar una roda de premsa per
presentar davant mitjans especialitzats en turisme i cultura de la capital espanyola l’oferta
musical de Calella de Palafrugell per aquest estiu 2017, ja que a més de la Cantada
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d’Havaneres anual es programa un concert solidari de Joan Manuel Serrat el dia abans, un
concert de Mishima dins el marc del festival d’Ítaca i posteriorment el Festival Cap Roig.
El Patronat de Turisme Costa Brava també considera l’acció d’interès i ofereix el seu suport
contractant l’agència de premsa i comunicació madrilenya RV Edipress, que s’ocupa de fer la
convocatòria, seguiment i clipping de l’acte.
La Delegació de la Generalitat de Catalunya ofereix el seu espai així com el seu suport logístic
tant per la cantada i l’exposició com per la roda de premsa i la degustació gastronòmica.
La programació per el dia 17 de maig és la següent:
1. 11h30: Roda de premsa: Calella de Palafrugell, cuna del universo de festivales de la
Costa Brava
2. 19h: Degustació gastronòmica seguida de la Cantada d’Havaneres de Calella de
Palafrugell a Madrid
1.a. RODA DE PREMSA:
Des de l’agència RV Edipress convoquen 532 periodistes de la secció viatges i turisme i 251 de
seccions de cultura, música i festivals. Al seguiment telefònic se centren en els generalistes
més importants (premsa i radio).
Inicia la roda de premsa el Delegat de la Generalitat de Catalunya a Madrid, presentant els
speakers, que ho fan pel següent ordre:
•
•
•

Jaume Marin, Cap de màrqueting del Patronat de Turisme Costa Brava. Presenta
l’oferta de festivals de la Costa Brava en general, verbalment i mitjançant un vídeo.
Juli Fernàndez, Alcalde de Palafrugell. Dóna pas al vídeo promocional del municipi i
enumera totes les actuacions musicals previstes per aquest estiu.
Juli Guiu, Director del Festival Cap Roig. Presenta el programa d’enguany amb un vídeo
i a continuació convida als assistents a viure l¡experiència.

Clou l’acte el Delegat del Govern a Madrid, el Sr. Ferran Mascarell. En acabat, es dóna un
dossier de premsa que inclou la nota de premsa i la programació de tots els esdeveniments
presentats a l’acte i s’estableixen relacions professionals.
Dels mitjans convocats, finalment assisteixen a la presentació els següents:

MITJÀ

PERIODISTA

PUBLICACIÓ DETECTADA

Juan Fco Alonso
ABC Viajar
Amante
Magazine
Elcotidiano

Roser Pruneda
Mariano Velasco

http://www.elcotidiano.es/marea-de-festivalesen-el-verano-de-la-costa-brava/

Gastroviaja.com Fernando Aguas
Guia del Ocio

Carmen Fernandez
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Imagen 2

Mº Jesus Berna

Inoutviajes.com

Pilar de Luna

Maskviajes.com

Antonio Matas

Mutua
Madrileña
Prisma
Publicaciones
Turistilla.com

Antonio Picazo

Viajeros

Conchita Arregui

Grupo Zeta

José Maria Hidalgo

Elmon.cat

Joan Guirado

Expocultur

Rosa Duran

http://www.inoutviajes.com/noticia/4167/notici
as-nacionales/calella-de-palafrugell-cuna-delos-festivales-de-la-costa-brava.html

Mercedes Ayiagas
Jesús Angel López

www.expocultur.com/revista/ediciones2017/expocultur-71

Altres articles publicats arran de la presentació:
https://unbuendiaenbarcelona.com/los-10-festivales-no-te-puedes-perder/
http://www.cronicaeconomica.com/con-el-verano-llegan-os-festivales-de-la-costabrava-108206.htm
http://planetmediterraneo.com.es/la-costa-brava-presenta-una-variada-ofertaestival-de-festivales-de-musica-estivales/
http://www.cambio16.com/actualidad/calella-de-palafruguel-cuna-del-universo-defestivales-de-la-costa-brava/
http://www.economiadehoy.es/noticia/17719/lifestyle/calella-de-palafrugell-cunadel-universo-de-festivales-de-la-costa-brava.html
Agenda del dia, també a Diario Sur http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-envivo/2017-05-17/miercoles-17-de-mayo-de-2017-7-00-gmt_1218511/
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2.a. CANTADA D’HAVANERES DEGUSTACIÓ GASTRONÒMICA:
La convocatòria s’inicia amb els clients d’establiments membres de l’ATP, que sumen 50
persones. La resta fins arribar als 250 convidats es cedeix a socis i usuaris de Blanquerna.
Des de la Delegació de la Generalitat a Madrid van enviar la invitació als seus socis. Aviat es va
arribar al màxim permès per l’aforament i es va haver de dir que no quedaven places per l’acte
a més de 30 persones que van confirmar un cop assolits els 200 confirmats (a més dels 50 de
part de l’ATP).
A les 19h es comença a servir la degustació gastronòmica de ma dels restauradors de
Palafrugell presents a l’esdeveniment.
Al mateix espai s’hi instal·la l’estand de La Petita Costa Brava per repartir-hi informació sobre el
destí, fulletons de l’ATP, butlletes per entrar al sorteig d’un cap de setmana (sistema per recollir
dades) i els punts de llibre que anuncien descomptes als nostres establiments d’allotjament
participants a l’acte.
A les 20h es deixa de servir menjar i begudes i comença el concert d’havaneres que enceta el
grup Empordanet amb una actuació de 45 minuts, seguida del grup Neus Mar, que finalitza a
les 21h30 cloguent l’acte.
Un 85% dels confirmats van assistir-hi finalment, la majoria dels quals van passar per l’estand
de la Petita Costa Brava on se’ls donava informació sobre el municipi i se’ls convidava a omplir
la butlleta pel sorteig. D’aquesta manera es van recopilar dades de 131 persones assistents.

La valoració tant de la roda de premsa del matí com de l’acte promocional de la tarda és
positiva perquè s’ha aconseguit l’objectiu fixat: arribar a nou públic potencial que no coneixia el
destí i, que després d’aquests actes han mostrat el seu interès per fer-ho.
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S’ha fet ressò del destí i de la seva oferta musical gràcies als articles publicats després de la
roda de premsa. Els assistents a l’acte de la tarda han expressat, en general, la seva estima o
ganes de conèixer el destí.

9.8 BLOGGERS
Des de l’IPEP es reben i gestionen diverses peticions de col·laboració amb periodistes o
blogguers de l’àmbit turístic que es desplacen al municipi per descobrir-lo i escriure sobre
aquest. A continuació s’enumeren les col·laboracions que s’han realitzat enguany.
Data

Acció

22/11/16 Assistència i rebuda de l’equip de 4 persones del programa Ne Pershiy
Poglyad de 5 TV Canal, de la televisió ucrainiana, acompanyats de la cap
de premsa del CTP de Moscou. Graven el camí de ronda i les platges de
Calella i Tamariu que es publicarà en el programa estrella sobre destins
turístics, en aquest cas dedicat a pobles amb encant de Catalunya, amb
una durada de 25 minuts i una audiència de 30.000.000.
Aquesta acció és coordinada per l’Agència Catalana de Turisme, en
col·laboració amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

28/02/17 Petició de col·laboració a través del Patronat de Turisme Costa Brava per
part de l’empresa Somos Zoom per la gravació amb drone del litoral del
municipi amb propòsits promocionals.
09/03/17 A petició del Centre de Promoció Turística de França, es realitza
l’assistència i acompanyament a la periodista francesa Pascale Mougenot
del mitjà Voyages & Stratégie per a la redacció d’un article sobre
propostes per incentius a empreses. L’article està previst per ser publicat
al número de maig de 2017.
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17/03/17 Assistència i acompanyament al periodista Eric Delon, de Le Parisien
Magazine. Es tracta d’un press-trip sobre la temàtica indiana coordinat pel
Centre de Promoció Turística de França i el Patronat de Turisme Costa
Brava. Al matí se li realitza una visita guiada per Calella, el Cap de Sant
Sebastià i Palafrugell seguint el llegat indià, i a les 13.30h se l’acompanya
a un dinar per presentar-li l’oferta de Palafrugell com a municipi turístic.
19/03/17 Difusió del programa Wunderschön – Costa Brava gravat el juliol de 2016
per l’equip de producció de la televisió alemanda WDR, Westdeutscher
Rundfunk, per el qual es van realitzar tasques d’assessorament i gestió.
Enllaç del programa per a la seva visualització:
http://www.ardmediathek.de/tv/Wundersch%C3%B6n/Wundersch%C3%B6n-CostaBrava-ganz-anders/WDRFernsehen/Video?bcastId=12877292&documentId=41587598

Els resultats de la difusió d’aquest programa tenen un efecte immediat que
s’ha vist reflectit en l’augment del nombre de visites a diferents llocs web
relacionats amb el que es mostra al programa : el propi web de Turisme
Palafrugell
(www.visitpalafrugell.cat)
i
el
de
l’empresa
www.camideronda.com en el cas del nostre municipi.
24/03/17 Es rep un press-trip organitzat pel Centre de Promoció Turística de
França, en coordinació amb el Patronat de Turisme Costa Brava. Rebuda
a l’hotel on s’allotgen a Llafranc per visitar el Cap de Sant Sebastià, la
platja de Tamariu i, per acabar, tram de camí de ronda des de la cala Sant
Roc de Calella fins a Llafranc, on passen la nit. Veure programa a l’annex
LE2-3.

02/08/17 Rebuda i acompanyament de la bloguera alemanya Nicole Biarnés per a
la realització d’un article sobre el jardí botànic de Cap Roig, el julivia bus i
l’arròs negre típic de Palafrugell.
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Resultats:
http://www.freibeuter-reisen.org/hotel-sant-roc-balco-de-calella/
http://www.freibeuter-reisen.org/cap-roig-botanischer-garten/
10/08/17 Es rep novament i acompanya la bloguera alemanya Nicole Bairnés, que
aquest cop visita el Museu del Suro i el Museu d’escultura contemporània
de la Fundació Vila Casas. Després visita la cistelleria Leo per descobrir
l’art de fer cistells de mà dels mateixos artesans i a la tarda fa un trajecte
amb el julivia boat.

Resultats:
http://www.freibeuter-reisen.org/kork-korkmuseum/
http://www.freibeuter-reisen.org/julivia-boat-calella-palafrugell-tamariu/
11/08/17 A les 13h30 es fa una entrevista en directe amb la ràdio Onda Cero, dins
el programa Ciutats d’estiu. S’explica què es pot fer al municipi de
Palafrugell el 24 o 48 hores.
L’entrevista té una durada de 3 minuts i s’explica el patrimoni (museus i
fundacions), natura (jardí botànic i conjunt monumental de Sant Sebastià),
gastronomia (arròs negre, garoinada i Niu) i senderisme.
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9.9 BANC D’IMATGES
En acord amb l’Associació Turística de Palafrugell, es decideix encarregar un seguit d’imatges
per renovar i ampliar la base de la qual es disposa. L’encàrrec es divideix en els següents
apartats:
•
•
•
•
•

Instal·lacions
Activitats
Territori
Esdeveniments
Gastronomia

L’objectiu de l’encàrrec és, a més d’actualitzar les fotos dels materials que s’editen des de
l’àrea de turisme i la pàgina web i xarxes socials, poder-les cedir als empresaris del municipi
que així ho sol·licitin. Per aquest encàrrec es destinen 3.000 €.

9.10 TURISME LGTB
Seguint en aquesta línia encetada en l’exercici anterior i arran del contacte emprès l’any passat
amb l’agència barcelonina Rainbow Tours, especialistes en organitzar viatges per turistes del
sector LGTB (lesbianes, gays, transsexuals i bisexuals) i d’haver-los convidat per conèixer el
territori, el mes de desembre de 2016 publiquen al seu portal web, principal mitjà per vendre
els seus productes, l’opció de passar un dia a la Costa Brava.
La sortida es fa des de Barcelona, amb vehicle i xofer privat i s’ofereix el recorregut que se’ls
va fer a la seva visita: Jardí botànic de cap Roig, tram de camí de ronda fins a Calella de
Palafrugell i les seves cales, dinar en un restaurant tradicional, passeig fins a Llafranc, visita
del conjunt monumental de Sant Sebastià de la guarda. En acabar, es torna els participants a
Barcelona.
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També dins aquesta línia, sorgeix Pink Lyons Experience, una nova empresa de Palafrugell.
Arran del contacte que des de l’IPEP es va endegar amb Rainbowtours i la posterior
presentació feta per part de l’IPEP davant l’ATP a principis de 2016 sobre les possibilitats que
aquest segment turístic podia aportar al municipi, una empresària hi va detectar una oportunitat
de negoci que ha començat a desenvolupar amb aquest projecte empresarial.

9.11 TURISME JAPONÈS
Es reprenen els contactes de l’any anterior per convidar nous prescriptors del mercat asiàtic a
conèixer el municipi en temps de la campanya gastronòmica de la Garoinada. Els resultats són
els següents:
1) Visita de Sally Pederson, redactora canadenca amb residència a Barcelona que, a més
de al seu blog personal, escriu pel portal trip101, una guia de viatges online amb seu a
Singapur. Són l’equivalent de Tabiness media (grup Travel Japan) en llengua anglesa.
Se li ofereix Paquet Garoinada Premium pel cap de setmana del 28-29 de gener. Cost:
75,99 €.
www.sallypederson.com
www.mytantalizingdestinations.com

Resultats:
Article sobre Garoinada i destí al seu blog:
http://www.mytantalizingdestinations.com/single-post/2017/02/15/La-Garoinada-Celebration-inCosta-Brava-Spain
Article restaurant la Xicra al portal trip 101: https://trip101.com/article/restaurant-la-xicrasuperb-cuisine-in-a-charming-old-fishing-house
Article sobre Garoinada al portal trip 101: https://trip101.com/article/celebrating-la-garoinadaon-the-jolie-biche-in-spain
Article sobre Llafranc i Hotel Llevant al portal trip 101:
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https://trip101.com/article/gorgeous-sea-views-at-hotel-llevant-in-llafranc-costa-brava-spain

2) Visita de Yasuko Kawamura, redactora japonesa resident a Granada que escriu pel
portal de viatges japonès travel jp. Se li organitza una visita a Palafrugell pel cap de
setmana 11-12 de febrer, dins el marc de la campanya gastronòmica Garoinada.
Organització, gestió i acollida de la redactora japonesa Yasuko Kawamura el cap de setmana
al municipi de Palafrugell per a posterior publicació d’articles sobre l’indret i la campanya
gastronòmica Garoinada. Cost: 96,24 € transport + 64,50 € allotjament = 160,74 €)

Resultats:
Article sobre Garoinada: http://guide.travel.co.jp/article/24162/
Article sobre Jardí botànic: http://guide.travel.co.jp/article/24168/
Article sobre Museu del suro: http://guide.travel.co.jp/article/24163/
Article sobre hotel Llevant: http://guide.travel.co.jp/article/24502/

En el seu blog personal:
http://ameblo.jp/viva-viva-sol/entry-12248491827.html
http://ameblo.jp/viva-viva-sol/entry-12248714298.html
http://ameblo.jp/viva-viva-sol/entry-12249085147.html
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9.12. JULIVIA BUS & BOAT
9.12.1. Julivia Bus
El julivia bus va néixer fa 4 anys amb la intenció de ser una opció de mobilitat sostenible per
recórrer diferents punts del municipi de Palafrugell als quals no arriba cap altra mena de
transport públic i amb una vessant turística pel fet que passa i s’atura als principals llocs
d’interès del municipi (Cap de Sant Sebastià, Jardins de Cap Roig, ...). Per tant, és un servei
pensat per ser utilitzat tant per visitants del municipi com per la població local.
En el seu 4t any de funcionament, del 7 de juliol a l’11 de setembre de 2017, el bus turístic
descapotable julivia de 34 places + conductor (amb possibilitat de 29 places + 1 PMR), ha
repetit l’itinerari, els preus i els horaris de la darrera edició, la del 2016: 6 trajectes al dia i 16
parades, mantenint les mateixes tarifes de cada any:
•

Hores de sortida des de l’Estació de Palafrugell: 9h30, 11h, 12h30, 16h, 17h30 i 19h.

•

Trajecte: Estació Palafrugell – Palafrugell centre – Camp d’en Prats – Pàrquing Pl.
Europa – Càmpings – Rotonda Pl. Dr. Trueta – Avda. Joan Pericot – Barri St. Roc –
Golfet platja – Cap Roig Senderisme – Cap Roig Jardí botànic – Cap Roig Senderisme –
Golfet platja – Barri St. Roc – Port Bo – Passeig de la Torre – Rotonda Pl. Dr. Trueta –
Llafranc – El far – Tamariu – El far – Llafranc – Rotonda pl. Dr. Trueta – Càmpings –
Pàrquing Pl. Europa – Estació Palafrugell.

•

Preus:
Adult 1 dia = 5€
Adult 3 dies = 12€
Gratuït pels menors de 4 anys.

Nen 4-12 anys 1 dia = 2,5€
Nen 4-12 anys 3 dies = 5€

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.
9.12.1.1 Finançament
S’ha mantingut el conveni realitzat per l’edició del Julivia del 2015, modificant l’apartat del
finançament segons el nou recorregut de la següent manera:
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 7 de juliol i l’11 de setembre de
2017 de 29.589,88€, aquest punt d’equilibri inclou la despesa per la disposició de vehicle
descapotat.
1. En el supòsit que la recaptació neta de la L1 - Julivia del període comprès entre el 7
de juliol i l’11 de setembre de 2017 no arribi a aquesta recaptació neta de
29.589,88€, l’IPEP abonarà a SARFA el diferencial fins a un màxim de 7.500,00€.
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
2017.
2. En el supòsit que la recaptació neta de la L1 – Julivia del període comprès entre el 7
de juliol i l’11 de setembre de 2017 superés els 29.589,88€, SARFA abonarà a l’IPEP
una aportació d’import igual al 50% de la diferència entre la recaptació neta real
obtinguda i l’import de 29.589,88€ de recaptació neta prevista pel punt d’equilibri.
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9.12.1.2 Edició de material
S’edita el material habitual amb la informació del julivia bus i la del julivia boat, nou producte
turístic que s’explica més endavant.
DESPESES
CONCEPTE
Impressió tiquets Julivia:
25 talonaris 1 dia
15 talonaris 3 dies
Impressió 15.000 tríptics
Impressió 200 cartells
Disseny i maquetació material
Impressió i muntatge de vinils
parades, panells 2x1 i part darrera
julivia bus
Impressió 30 displays per a la
col·locació de tríptics
x-banner per OTPG
Repartiment flyers i pòsters

PROVEÏDOR

COST IVA inclòs

Gràfiques Agustí

514,25€

Gràfic Art Studio

828,85€

Gràfic Art Studio

1.324,95€

Impacte rètols

583,66€

Gràfic Art Studio

67,15€

Papereria Palé
Repartidor

36,00€
60,00€

TOTAL

3.414,86€
INGRESSOS

CONCEPTE
Anunci Novara hotels dors bus

COST IVA inclòs
1.000,00€

També es recupera i actualitza l’aplicació que es va crear fa dos anys, incorporada en una
aplicació genèrica sota el nom de l’Ajuntament de Palafrugell, segons indicacions d’alcaldia.
Com que l’actualització la realitza l’equip de l’IPEP i l’aplicació ja existia no suposa cap
despesa.
A data 21/09/17 1.200 usuaris tenen l’app del julivia instal·lada. De maig a setembre s’han
afegit 282 descàrregues noves, i en aquest mateix període s'han visitat més de 11.000
continguts dins de l'App, amb més de 7.000 visites.
I a dia 04/10/17 s’han superat les 1.450 descàrregues, el que significa que més del 80% de la
gent que es descarrega l'App, la té instal·lada i no se l'ha esborrat.
9.12.1.3 Promoció
Abans d’iniciar la temporada del Julivia, i amb objectiu d’apropar-lo a la població perquè
aquesta també esdevingui canal de comunicació, es realitzen dues expedicions combinant el
julivia bus i el julivia boat a les quals es convida al personal dels establiments d’allotjament del
municipi. La primera compta amb 27 participants i la segona amb 13.
El 5 de juliol es fa la presentació dels dos serveis (julivia bus & boat) a bord del julivia boat. Hi
assisteixen l’Alcalde de Palafrugell, el Regidor de Promoció Econòmica, el president de
l’Associació Turística de Palafrugell i els màxims responsables de les dues empreses
implicades: Sarfa Moventis SL i Alna SA.
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Els mitjans de premsa que cobreixen l’acte són Ràdio Palafrugell, TV Costa Brava, el Diari de
Girona i el Punt diari.
Altres impactes comunicatius:
•

Radio Capital: retransmissió de Falques publicitàries a Radio Capital, a canvi de poder
oferir trajectes gratuïts amb el julivia boat als seus oients i publicació a la seva
newsletter:

•

Can Bech: nota informativa d’una pàgina en el número del mes de juliol.

•

El Nou: en publiquen una notícia al seu número del mes de juliol.

•

Ràdio Palafrugell: realitzen dues retransmissions a bord del julivia boat i del julivia bus
dins el programa matinal Xarrups d’estiu dels dies 11 i 14 d’agost.

•

Consell Comarcal Baix Empordà: en parlen a la seva newsletter mensual del mes
d’agost.
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9.12.1.4 Balanç
Enguany s’han registrat 6.085 viatgers, un 11% més que l’any passat (5.502 passatgers).
Aquest augment també s’ha vist reflectit en la recaptació per la venda de tiquets, que ha
augmentat un 16,8% en relació el 2016.
En xifres econòmiques, aquest augment en el nombre d’usuaris s’ha traduït en una reducció de
l’import que l’IPEP ha d’abonar a SARFA segons conveni que a continuació s’explica:
Pel que fa a les xifres econòmiques, el punt d’equilibri fixat en el conveni entre l’IPEP i Sarfa pel
Julivia, s’establia en 29.589,88€ de recaptació neta. La recaptació neta de 2017 obtinguda ha
estat de 24.329,18€. No arribant al punt d’equilibri esmenat es genera un diferencial de
5.260,70€ (l’any passat va ser de 8.006,00€), els quals l’IPEP ha d’abonar a Sarfa. Aquest
import inclou l’adquisició del vehicle prorrogada en 4 anys.
El balanç de la temporada 2017 del julivia bus, per tant, és molt positiu i s’espera que l’any
vinent se segueixin augmentant les vendes i el nombre de passatgers.
Aspectes a tenir en compte per la propera edició:
•
•
•
•
•
•
•

Canviar la data d’inici, habitualment el divendres després de les havaneres, ja que el
2018 se celebraran el 7 de juliol i quedaria massa tard.
Contemplar la possibilitat de col·locar un toldo plegable al bus.
Als horaris que distribueix Sarfa on apareix el julivia junt amb les altres línies de servei
al municipi de Palafrugell, caldria que hi consti que L1 correspon al julivia bus, ja que si
no és així crea confusió.
Estudiar de nou la possibilitat de comptar amb una persona que rebi als passatgers i els
expliqui informació turística durant el recorregut.
Valorar l’opció de comptar amb una audio-guia.
Valorar l’opció de poder enganxar el mapa amb el recorregut del bus a la part de darrera
dels seients del bus.
Informació clara pels conductors: només últim trajecte de Tamariu a Palafrugell a 1,70€,
protocol en cas d’overbooking, etc.
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9.12.2 Julivia Bus
En motiu de l’alta demanda d’usuaris de les oficines de turisme, i amb el suport de l’Associació
Turística de Palafrugell, des de l’IPEP s’emprenen reunions amb Capitania Marítima de
Palamós i amb empreses del sector nàutic amb les quals es té o s’ha tingut alguna relació
professional, per valorar la viabilitat d’un servei de transport marítim entre els nuclis de platja
del municipi de Palafrugell que, en coordinació amb el julivia bus i durant el mateix període,
permeti a locals i visitants descobrir el nostre territori des d’una altra perspectiva.
L’empresa Alna SA s’interessa pel projecte i demostra que compleix amb els requisits legals i
materials per desenvolupar el servei.
Es decideix establir un conveni de col·laboració amb aquesta empresa per tal d’oferir-li suport a
nivell de comunicació i difusió de l’activitat, de manera conjunta amb el julivia boat, a canvi de
complir amb els requisits que s’estableixen des de l’IPEP i que apareixen al conveni signat el
28/06/2017.
D’aquesta manera, el 7 de juliol s’inicia per primer cop el servei del julivia boat, que permet
recórrer el litoral del municipi de Palafrugell des d’una altra perspectiva, menys accessible per
la majoria que la terrestre. Un nou recurs turístic, pensat també tant per locals com per
visitants.
El julivia boat realitza sis trajectes entre la platja Port Pelegrí de Calella i la platja de Tamariu,
tres en un sentit i tres en un altre segons els següents horaris:
10h
11h
12h
13h
15h
16h

Calella
Tamariu
Calella
Tamariu
Calella
Tamariu

Tamariu
Calella
Tamariu
Calella
Tamariu
Calella

Es poden adquirir tiquets per un trajecte d’anada o per trajecte d’anada i tornada a un preu
reduït:
Adult anada = 12€
Adult anada i tornada = 20€
Gratuït pels menors de 4 anys.

Nens 4-12 anys anada = 8€
Nens 4-12 anys anada i tornada = 14€

Els tiquets s’han pogut adquirir al mateix vaixell o, de manera anticipada, per un portal de
vendes online, mitjà que ha utilitzat un 21,3% dels compradors.
9.12.2.1 Edició de material
Com ja s’ha comentat, s’edita el material promocional conjuntament amb el julivia bus tal i com
es desglossava anteriorment.
Pel que fa al julivia boat, a més es realitzen les següents despeses:
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CONCEPTE

PROVEÏDOR

Setup del sistema per la compra de tiquets del julivia boat
de manera anticipada
Impressió de 4 senyals per indicar el lloc d’embarcament del
julivia boat
Polos i samarretes per personal julivia boat
Impressió talonaris julivia boat
TOTAL

COST IVA
inclòs
484,00€

Koobin
Papereria
Palé
Sports 77
Papereria
Palé

66,55€
77,00€
136,00€

763,55 €

9.12.2.2 Balanç
En la temporada durant la qual ha estat en servei el julivia boat, malauradament les condicions
marítimes han estat desfavorables sovint: dels 67 dies de servei, 16 no s’ha pogut sortir en tot
el dia. I del total de 402 trajectes programats en aquests 67 dies, 124 s’han hagut de cancel·lar
(un 30%).
Tot i aquestes dades, la valoració global del servei és positiva ja que un total de 2.610 persones
han utilitzat aquest servei en el seu primer any com a prova pilot i que, per tant, es pretén
repetir l’any vinent.
Aspectes a tenir en compte per la propera edició:
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisar dates funcionament del servei
Uniforme: només samarretes (no polos) i d’un color fosc
Estudiar altres sistemes de venda d’entrades anticipadament
Comptar amb un TPV al mateix vaixell
Revisar protocol en cas d’anul·lació d’un trajecte
Imprescindible que el mariner o marinera que treballi al julivia boat tingui dots
comunicatives, idealment també en idiomes, perquè rebi als passatgers i els expliqui el
paisatge durant el recorregut.
Valorar la possibilitat d’oferir un preu reduït als empadronats a Palafrugell durant la
primera setmana de servei del boat.
Deixar d’oferir descomptes en els establiments culturals, només a les empreses del
sector nàutic, així potenciem més aquestes últimes i el producte Palafrugell+.

El balanç global és de satisfacció: d’una banda el julivia bus que en el seu 4t any de
funcionament podem donar com a consolidat i resulta una activitat imprescindible per l’oferta
turística del municipi, i d’altra banda amb el julivia boat que, malgrat les condicions
climatològiques adverses ha obtingut bons resultats en quant a nombre de passatgers. El 2018
s’espera repetir aquests dos serveis, de manera millorada per seguir augmentant en el nombre
dels seus usuaris.
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10. ACOPA
L’any 2017 l’IPEP i ACOPA han reeditat el conveni de col·laboració entre ambdues entitats amb
alguns canvis:
1. Aportació econòmica de 4.000,00€ per dur a terme les activitats de dinamització
comercial previstes al pla d’actuació presentat per ACOPA:
•

La Fira Rebaixa d’Hivern al carrer el 2n cap de setmana de febrer.

•

La botiga al carrer, en el marc de les Festes de Primavera, els dies 3 i 4 de juny.

•

La Fira Rebaixa d’Estiu al carrer, 26 i 27 d’agost.

•

Campanya de Nadal Palafrugell Christmas Market obertura de comerços non
stop els dies 22, 23 i 24 de desembre, decoració de carrers i establiments,
concurs d’aparadors, sorteig entre els clients dels comerços...

2. Aportació econòmica de 3.000,00€ per implementar el projecte Pla d’acció comercial,
que es va iniciar el mes de març de 2017. D’aquest Pla d’acció comercial han de sortir
les directrius principals per a la futura dinamització comercial del municipi.
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11. ACTIVITATS ORGANITZADES PER L’IPEP

11.1 CAMPANYA GASTRONÒMICA: LA GAROINADA
Aquest any la Garoinada comptat amb dues noves incorporacions, el restaurant Can Martí
Patxei de Tamariu i el Pa i Raïm de Palafrugell. Aquest
últim ja havia participat en altres edicions. En canvi, el
restaurant El Balcó de Calella (Hotel Sant Roc) no ha
participat ja que ha fet obres a la cuina i ha estat
tancat durant tota la campanya.
Així doncs, aquest any la campanya ha estat formada
per 10 restaurants: La Xicra, Pa i Raïm, Xadó, El Far,
La Llagosta, Llafranc, Llevant, el Terramar, El Clot dels
Mussols (hotel Tamariu) i Can Martí Patxei.
El restaurant Terramar finalment no va per les obres al
passeig de Llafranc.
La durada ha estat una mica més llarga que la de l’any
passat des del 13 de gener fins al 30 de març (10 dies
més)
Els restaurants han ofert, a part de l’entrant de
garoines, l’opció de triar entre 2 segons plats: fideus a
la cassola o bé un plat alternatiu diferent en cada
restaurant, postres de recuit i el vi dels Cellers Espelt.
El preu del menú està entre els 38€ i 45€, depenent de
l‘establiment.

11.1.1 Fórmules Garoinada
Ja fa tres anys que es van fraccionar els paquets en diferents fórmules. El paquet Prèmium i el
de sortida + garoinada va tornar a oferir la sortida en vaixell cada cap de setmana.
Per primer cop, s’han incrementat lleugerament els preus dels paquets: el prèmium ha passat
de 110€ a 115€, el de cap de setmana de 79€ a 85€ i la sortida en vaixell + menú de 65€ a 67€.
Les fórmules han quedat de la següent manera:
Fórmula Cap de Setmana PREMIUM:
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 115€* (IVA inclòs)
Fórmula Cap de Setmana:
Hotel amb l’esmorzar + menú Garoinada + entrades instal·lacions culturals + val de
descompte Vins i Licors Grau
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Preu per persona 85€* (IVA inclòs)

Fórmula GAROINADA + sortida en vaixell:
Menú Garoinada + excursió vaixell d’època
Preu per persona 67€* (IVA inclòs)
* Preu per hotel de 3 estrelles i habitació doble. Consulteu la possibilitat de nits extres,
estades amb nens i en habitacions individuals o en hotel de 4 estrelles. Oferta limitada a la
disponibilitat dels hotels i del 13 de gener al 30 de març de 2017. L’excursió en vaixell pot
veure’s modificada segons les condicions meteorològiques.
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.
2017

2016

2015

PAQUETS VENUTS

247

272

186

MENÚS + RACIONS

6.601

5.285

3.027

11.1.3 Accions de promoció
A. Presentació:
El 12 de gener a les 10.30h es va presentar la campanya per primer cop fora de l’hotel Llafranc,
degut a les obres del passeig. Després dels parlaments, es va fer un aperitiu i no es va fer la
sortida amb el Rafel pels periodistes.
Als assistents se’ls va lliurar un dossier amb tot el material editat i una nota de premsa. També
es va fer arribar aquest dossier a qui no va poder assistir i ho va sol·licitar.
Es va convidar també als patrocinadors, ex regidors de turisme i als alcaldes de Begur i Pals.
B. Accions de comunicació:
•

Campanya de promoció al sud de França:

Abans de l’inici de la campanya gastronòmica la Garoinada es contacta amb la ràdio nacional
francesa France Bleu per tal d’establir relacions de partenariat amb les tres emissores de la
zona del sud de França: France Bleu Roussillon, France Bleu Toulouse i France Bleu Herault.
S’esponsoritza un programa de les ràdios France Bleu Toulouse i France Bleu Herault durant
dues setmanes i, durant dues setmanes més, es realitza el joc concurs en què se sortegen els
caps de setmana Garoinada entre els participants. D’aquesta manera, es parla del destí i la
Memòria IPEP 2017

144

145145
campanya durant un total de 4 setmanes a cadascuna d’aquestes dues emissores. En el cas
de France Bleu Perpignan, només se sorteja un cap de setmana i no és requisit indispensable
esponsoritzar cap programa.
L’impacta de la campanya i el destí sobre els oients es reparteix així:
France Bleu
Toulouse
Programa
sorteig

31
secondes
chrono

Programa
esponsoritzat

Les bon
sortie

7h13– 8h39

France Bleu
Herault
Programa
sorteig

Programa
esponsoritz
at

France Bleu
Roussillon
Programa
sorteig

Nom programa

plans

Nom programa

Horari

Dates promoció

Cost

Dll-dv
11h – 12h

Del 30 de gener al 4 de
febrer
Del 6 al 10 de febrer

Dll-dv

Del 16 al 31 de gener,
2 citacions al dia x 10
dies
Total= 20

4 packs
premium
(2 x 2
pax)
=
460€
470,40€

Horari

Dates promoció

Cost

Le Grand défi

Dll-dv
11h – 12h

Del 23 al 27 de gener
Del 20 al 24 de febrer

On
cuisine
ensemble”

Dll-dv
10h – 11h

De l’1 al 14 de febrer
3 citacions al dia x 10
dies
Total= 30

Nom programa
La Cargolade

Horari
Dll-dv
11h – 12h

4 packs
premiu
m
(2 x 2
pax) =
460€
565,25€

Dates promoció

Cost

De l’1 al 5 de febrer

1
pack
cap de set
x 2 pax =
170€

A més, es realitzen dues entrevistes de ràdio:
•
•

14/01/17 – 11.30 h: Entrevista de 5 minuts en directe amb France Bleu Hérault dins
el programa “Samedi de partir”, dedicat a viatges. S’explica en què consisteix la
Garoinada i els principals atractius del municipi.
31/01/17 – 10.45 h: Entrevista de 5 minuts en directe amb France Bleu Roussillon,
dins el programa “La Cargolade”. S’explica en què consisteix el premi i es descriuen
els espais que es poden visitar.

Data
Desembre
16

Mitjà
CAP Catalogne – França – paper. Publicació bimensual.
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• Turisme asiàtic
Es reprenen els contactes de l’any anterior per convidar nous prescriptors del mercat asiàtic a
conèixer el municipi en temps de la campanya gastronòmica de la Garoinada. Els resultats són
els següents:
1. Visita de Sally Pederson, redactora canadenca amb residència a Barcelona que, a més
de al seu blog personal, escriu pel portal trip101, una guia de viatges online amb seu a
Singapore. Són l’equivalent de Tabiness media (grup Travel Japan) en llengua anglesa. Se
li ofereix Paquet Garoinada Premium pel cap de setmana del 28-29 de gener.
2. Visita de Yasuko Kawamura (nickname Saki), redactora japonesa resident a Granada
que escriu pel portal de viatges japonès travel jp. Se li organitza una visita a Palafrugell pel
cap de setmana 11-12 de febrer, dins el marc de la campanya gastronòmica Garoinada.
Organització, gestió i acollida de la redactora japonesa Yasuko Kawamura el cap de setmana
al municipi de Palafrugell per a posterior publicació d’articles sobre l’indret i la campanya
gastronòmica Garoinada.
C. Sortejos:
RAC1:
Àpats:
• El Món 22/01
• El Barça Juga 27/01
• i un altre àpat a definir dia
• Tot és possible, veure per creure 19/02
• Estades:
• Tot és possible, veure per creure 05/02 i 12/02
RAC105:
Àpats:
• Fricandó Matiner 25/01 - 09/02 - 17/02 - 25/02
Revista de Palafrugell:
• 2 menús + vaixell
Ràdio Pineda:
• 1 menú
D. Mencions:
•

El divendres 15 de gener es va fer un reportatge en directe pels Matins de TV3 a l’Alícia
Teixidor de l’Hostal La Llagosta i a l’alcalde.

E. Publicitat contractada:
•
•
•
•
•
•

40 falques desconnexió Girona + 10 en cadena a RAC1
250 Falques a la Ser (Ràdio Girona) + 1 mega banner
108 falques + 10 apunts gastronòmics (un per restaurant) + 2 entrevistes
Una pàgina a la Revista del Baix Empordà
60 falques a TV Costa Brava
Banner a l’ARA Girona: 68.517 impressions i 546

F. Mailing
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Hem tramès informació (a través del MailChimp) a 2.700 contactes el 15 de desembre.
G. Altres suports
•
•
•

Plafons entrades del municipi
Pantalles electròniques
MUPIS

H. Xarxes socials:
www.lagaroinada.cat : informació i enllaços directes amb les reserves dels paquets
Seguiment de la campanya
• Facebook:. 11.712 seguidors
• Instagram: 5.521 seguidors
• Twitter: 4.093 seguidors
I. Edició de material:
Pel que fa al material promocional, i continuant amb la línia de la visió artística de la garoina
encetada l’any 2004, el cartell ha estat a càrrec d’en Pere Amilibia i ha tingut molt bona acollida:
Cartell: 400 unitats
Postals: 10.000 unitats. S’ha fet postal doble que ha permès incloure la informació dels
paquets.
Receptaris: 2.500 unitats. Va sobrar una caixa.
Talonaris: se n’han fet a mesura que s’han necessitat.
Postals idiomes: 1.000 unitats
Talonaris pel sorteig: se n’han fet 2.000 unitats amb 5 números pel sorteig cada butlleta i
n’han faltat. S’ha fet una segona edició de 1.000 butlletes més però repetint numeració i corrent
el risc que sortissin 2 premis.
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11.2 PALAFRUGELL FLORS I VIOLES
La vuitena edició del Flors i Violes va tenir lloc del 28 d’abril a l’1 de maig.
El recorregut d’aquest any constava de
30 espais entre privats i oficials. Cal
destacar l’acte d’inauguració que es va
celebrar a la plaça de l’església amb un
espectacle que combinava la dansa
aèria, gimnàstica rítmica, el cant coral i la
pirotècnia. Va aplegar un gran nombre de
públic que ens ha fet plantejar el canvi
d’ubicació per a l’any vinent que doni
cabuda a més públic.
La meteorologia, tot i ploure en alguns
moments, va permetre portar a terme
totes les activitats excepte el concert
d’Smoking Soul’s que no van poder
actuar el dissabte a la nit. La resta
d’activitats es van poder reubicar i es van
desenvolupar amb normalitat.
A l’espai dels Forns va tornar a acollir
l’escenari principal amb els concerts més
importants i 7 food truck a més de la
barra La Brava i de gintònics Nut. La
cervesa La Brava ha estat el patrocinador
principal d’aquest any i l’espai dels Forns
duia el seu nom.
Els restaurants del municipi van tornar a
oferir el menú de Flors i Violes. Un total
de 21 restaurants van servir 1.315 menús
que han tingut un impacte econòmic directe de gairebé 30.000,00€.
La Festa Holi es va tenir lloc el diumenge a la tarda i tot i aplegar molt de públic, l’assistència no
va ser tan nombrosa com la de l’edició anterior.
La implicació dels espais voluntaris i dels carrers que hi van participar han fet que aquesta
edició hagi estat tot un èxit.
Les accions corresponent a l’espectacle inaugural i a la comunicació de l’esdeveniment han
estat subvencionades per la Diputació de Girona, per un import de 4.000,00€.
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11.2.1. Patis i carrers
1. Plaça de l’Església
2. Passatge del Casal Popular
3. L’Església dels Dolors (antic hospital)
4. Casa Genís
5. El Mercantil
6. Carrer de l’Allada (dins la vila)
7. El Forns de la Bòbila
8. Can Genís
9. Escola d’anglès Kids&Us
10. Dijous Gras
11. Fundació Josep Pla
12. El Pati de l’Estrella
13. Va de I
14. El pati de la Biblioteca
15. Candela
Carrer de Cavallers
Carrer dels Valls
Carrer de Sant Martí
Mercat de la carn
Mercat de la fruita i la verdura
Mercat del peix
Carrer Major
Carrer de Sant Sebastià

16. Les Palmeres
17. Escola Torres Jonama
18. Escola Vedruna
19. Col·legi Sant Jordi
20. Daltònic
21. Centre Comercial Cel Obert
22. Això Flors
23. La plaça de l’Església
24. English Today
25. Museu del Suro
26. Fundació Vila-Casas
27. Fundació Cuixart
28. Alberg Solidança
29. L’Energia
30. Mercat d’artesans
Centre Comercial Cavallers
Raval Inferior
Carrer de Sant Antoni (c/Estret)
Carrer Tarongeta
Raval Superior
Carrer Barris i Buixó
Carrer Sagunt
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11.3 RASCA L’UNÇA
Del 5 de maig al 4 de juny es va celebrar la 6ª
edició del Rasca l’Unça a Palafrugell,
una
campanya que en aquests sis 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 els mercat de Palafrugell és l’únic mercat de tot
Catalunya amb la certificació EMAS de gestió
ambiental.
Com ja és habitual, durant les dates que se 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,
des
comptes als comerços de la vila, fins a nits
d’hotel a Calella, Llafranc o Tamariu, dinars i
sopars o prestigiosos festivals d’estiu com el de
Cap Roig.
En la campanya d’aquest any 2017 s’han
imprès un total de 28.400 butlletes, de les quals
un 12 % 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.
Promoció del Producte de Proximitat
Com no podia ser d’una altra manera, el mercat aposta fortament per 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 tractarse 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.
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11.3.1 Comparatives Rasca l’Unça 2015 – 2016
Nombre d’establiments participants

2015

2016

Unça Mercat

26

29

Unça Quotidiana

10

Unça Comerç

75

64

Unça Vermut

-

8

77

87

Aportació mercat fruita i verdura

800,00 €

875,00 €

Aportació mercat carn

870,00 €

1.060,00 €

Aportació mercat peix

470,00 €

550,00 €

Unça Premium

13

11.3.2 Promoció del Producte de Proximitat
Enguany, i per segon any consecutiu, el Rasca l’Unça
aposta fortament per 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.
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11.4 FESTIVAL DE CANÇÓ DE TAVERNA I HAVANERES DE CALELLA
11.4.1 Valoració artística
La premissa sota la qual ha treballat el responsable d’aquesta direcció (Oriol Oller) és que la
Cantada del 2017 ha d’obrir una nova etapa. Des del primer moment, totes les parts implicades
hem tingut clara aquesta premissa. Amb aquest concepte de fons es va idear una proposta
artística que respon als paràmetres que es relaten a continuació. Tots aquests punts
contribueixen a millorar la Cantada en tant que espectacle (també televisiu), a la renovació del
gènere i a millorar la imatge que es té de l’havanera.
•

Palafrugell. S’ha potenciat la presència de la
vila de Palafrugell, mitjançant diversos factors:
-

-

Compositors i lletristes: De les 25
peces que es van interpretar (20
lletristes i 20 compositors, sense
comptar els cants comuns), 17 eren
d’autoria palafrugellenca i 6 més hi
tenen una forta vinculació.
Grups: 3 dels grups eren de Palafrugell.
Acompanyament dels cants comuns:
un instrumentista de cada grup de
Palafrugell.

•

•
•
•
•
•
•

Relleu generacional. S’ha incentivat el relleu
generacional. Tres dels grups estan a la franja
30-40 anys.
• Creativitat i renovació del repertori: S’ha fet
una aposta clara per intentar renovar el
repertori de la Cantada i per incentivar la
creativitat, sobretot a través dels integrants
dels mateixos grups. Es va demanar als grups
que intentessin no repetir peces interpretades
en els últims dos anys i que proposessin una
havanera que no s’hagués interpretat mai a la
Cantada i de nova creació. Les dues propostes van ser molt ben rebudes pels grups i no
va haver-hi cap inconvenient en la confecció del repertori.
Llibertat. La direcció artística ha deixat llibertat de selecció i d’interpretació de les
peces. Els únics canvis van produir-se perquè dos dels grups havien coincidit en la
selecció d’una peça.
Compromís. Dues de les peces noves, mitjançant la seva lletra, feien esment al
compromís social. Eren contemporànies i tenien implicació, un fet a valorar
positivament.
Femení. S’ha posat de manifest la presència femenina i de qualitat en el món de
l’havanera.
Qualitat musical. És un dels factors clau de la Cantada. La qualitat dels grups
seleccionats és indiscutible.
Professionalització. Una altra de les apostes clares i diferencials d’aquesta direcció. La
gran majoria de les persones que han participat a la Cantada 2017 són músics i
instrumentistes professionals.
Memòria. Es va demanar als grups que interpretessin el repertori de memòria, per
evitar posar faristols a l’escenari. Amb això s’aconsegueix millorar la imatge escènica
que es projecta.
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•

•
•

•

•

•
•

Cants comuns. Es va acordar prèviament amb els grups que l'acompanyament
instrumental a la Bella Lola i El meu avi seria a càrrec d’un instrumentista de cada grup
de Palafrugell. La Bella Lola es va fer amb la tonalitat de do major i El meu avi amb la
tonalitat de mi menor. La intenció era evitar dubtes i no deixar espai a la improvisació. Hi
va haver errors interpretatius amb la lletra de La Bella Lola i alguns dubtes que s’haurien
d’evitar en un futur.
Nous valors. La Cantada ha d’estar atenta als nous valors que emergeixen. La
presència de les Anxovetes, amb una proposta fresca i d’altíssima qualitat, ha estat un
gran encert, en aquest sentit.
Nous públics. Lligat a l’últim punt, la lectura de les xarxes socials (twitter, facebook) en
les hores posteriors a la Cantada ens va descobrir un col·lectiu elevat de persones que
havien vist la Cantada per televisió i que havien descobert les Anxovetes. La immensa
majoria eren comentaris a favor. Això incideix directament en la creació de nous públics.
Varietat de propostes musicals. A banda de la proposta clàssica, hi havia tres
propostes musicals ben diferenciades. Aquest fet dinamitza i afegeix ritme a la Cantada.
- Trio de veus masculines + acompanyament de guitarra
- Trio de veus masculines + acompanyament (guitarra, contrabaix, percussió,
flauta i fiscorn)
- Trio de veus femenines + acompanyament (guitarra, contrabaix)
- Veu femenina solista + acompanyament (guitarra, contrabaix, violí i percussió)
Contemporaneïtat. El valor de la contemporaneïtat està molt lligat a la Cantada, des
del primer dia. Lligat amb el punt anterior, també, el cartell de la cantada 2017 és un
cartell que respon a la contemporaneïtat. En aquesta cantada vam poder sentir quatre
propostes diferents i quatre maneres d’entendre l’havanera contemporània; una
havanera que es mostra viva i receptiva a les influències d’altres músiques, com
qualsevol altre gènere musical contemporani.
Públic. La recepció del públic assistent a l’acte va ser totalment receptiva amb
l’espectacle.
Protocol. La Cantada va desenvolupar-se de manera òptima. En un futur, cal revisar el
protocol d’actuació en cas de pluja. Cal saber qui es fa responsable de les
conseqüències de la suspensió o no de l’acte.

Pel que fa a altres actes i accions duts a terme per a la 51a Cantada, cal destacar el bon
funcionament de:
1. Bus llançadora.
El funcionament del bus va ser impecable. El conductor, tot i ser el mateix de l’any passat,
aquest cop va tenir una actitud positiva i amable. La gent que va utilitzar el servei el va valorar
positivament.
Les expedicions inicials van anar més o menys a meitat d’ocupació però a partir de les 19:30 h
totes les expedicions anaven plenes. A l’acabar les havaneres els dos busos van anar plens
fins a les 01:30h i el temps d’espera dels usuaris va ser de 5 min (això ha millorat molt al haver
els 2 busos en funcionament). Cap a les 01:30h com ja el volum gran d’usuaris ja s’havia
desplaçat, un dels busos va fer l’última volta (anava ple) i es va quedar l’altre fins a les 02:30h
que va continuar anant ple a totes les voltes i que va fer l’última recollida (que aquesta va ser
de 8 persones) sortint de Calella a les 02:30h.
La persona que va estar de suport de 17h a 23h, personal adscrit a l’àrea d’esports, va fer la
tasca de control i facilitació del servei i de les persones de manera correcta.
No va haver cap incidència i en total estimem que varen fer servir el servei unes 2.000
persones aproximadament.
2. Servei de taxi.
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Dins del pla de mobilitat s’havia contemplat el servei de taxi.
Es va habilitat una parada al carrer d’en Gelpí, on es va posar un indicador amb l’horari i
telèfons de contacte, perquè la gent tingués fàcil accés a aquest servei.
Servei de taxis:
Palafrugell – Calella / Calella - Palafrugell
• 15€ (taxi fins a 4 pax)
•

20€ (taxis + 4 pax)

•

20€ Mobilitat reduïda

11.4.2 Darreres accions dels actes commemoratius de la 50a Cantada
11.4.2.1. Creació del llibre commemoratiu dels 50 anys de La Cantada, “I com
aquestes, mil” d’Enric Serra i Lluís Poch.
La presentació del llibre va tenir lloc el divendres 14 d’octubre, coincidint amb l’acte de clausura
del 50è Aniversari de la Cantada, al claustre dels Jardins de Cap Roig.
El llibre ha estat editat per l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, amb la col·laboració
del Departament de Cultura de la Generalitat, la Caixa i la Diputació de Girona
El divendres 20 d’octubre a les 19h es va dur a terme una segona presentació a la Biblioteca
Municipal, aquesta dirigida al públic local.
Se n’ha fet una tirada de 1.000 exemplars.
11.4.2.2. Documental sobre els 50 anys de la Cantada.
El documental sobre els 50 anys de la Cantada d’havaneres l’ha dut a terme la productora
Batabat.
Sinopsi:
Fa cinquanta anys, les havaneres estaven a punt de desaparèixer, però Calella de Palafrugell
es va inventar la cantada i el gènere va tornar a florir. La periodista Xantal Llavina vol descobrir
el secret de la cantada, aquest esdeveniment musical que cada any marca l'inici de l'estiu. Amb
aquest objectiu, Llavina es desplaça a Calella per esbrinar tots els secrets de la cantada i com
les havaneres miren el futur. Als carrers de Calella, Llavina entrevista personatges fonamentals
del gènere com Joan Aliu, el primer que va cantar "El meu avi" dalt d'un escenari, o Josep
Bastons, el compositor més prolífic del gènere, passant pel grup Els Cremats, els considerats
més innovadors dels grups d'havaneres. A través de la recerca de Llavina, el documental es
dedica a trencar tòpics sobre les havaneres, a parlar del seu passat però també del seu futur,
de com s'ha trencat amb la idea que eren unes cançons que només cantaven homes o que les
lletres
eren
frívoles
i
nostàlgiques.
A mes de recórrer els carrers de Calella i entrevistar-se amb tot tipus de personatges, el
documental també ens mostra imatges d'arxiu de la cantada i s'acosta a actuacions paral·leles,
com els sopars cantats, un músic que fa havaneres en anglès o un grup format per una dona i
un home.
L’objectiu principal és que el documental faci un bon retrat del que és i representa avui dia la
Cantada.
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L’emissió del documental va ser l’1 de juliol de 2017, després de la retransmissió de la Cantada
2017 per televisió de Catalunya – TV3.
11.4.2.3. Projecte educatiu per a les escoles Havaneres.
Havaneres explica la història de l’havanera i està adreçat als cicles mitjà i superior de primària.
Es compon d’un llibre, de dos quaderns d’activitats i d’una guia didàctica per al docent.
Aquest projecte educatiu, ideat per Oriol Oller i Jordi Turró, ha
estat finançat per la Generalitat de Catalunya, Departament
de Cultura, Direcció General de Cultura Popular,
Associacionisme i Acció Culturals i amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Palafrugell i la Fundació Ernest Morató.

Està previst que el projecte
estigui a les escoles del
municipi de Palafrugell el curs
2017-2018.

11.4.2.4

Simposi de l’havanera

El simposi va tenir lloc el divendres 21 d’octubre a la Sala d’actes del Museu del Suro.
Hi van haver un total de 41 inscrits. El programa va ser el següent:
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09.30h Recepció

Lliurament de la documentació

Acte presentat per Francesc Sànchez Carcassés
09.45h Benvinguda
Sr. Albert Gómez i Casas, primer tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de Palafrugell i Sr. Antoni Herrera i Pérez,
subdirector general de Protecció i Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional del Departament de Cultura.
10.00h Conferència inaugural Els cants populars a la Mediterrània. Alteritat, espais i
narratives, per Dr. Gianni Ginesi, professor d’Etnomusicologia a l’ESMUC.
10.45h Comunicació

11.05h Pausa – cafè
11.30h Comunicació
11.50h Comunicació
12.10h Comunicació
12.30h Taula Rodona

13.30h Debat
14.00h Pausa dinar (lliure)
16.00h Presentació

17.00h Conferència Cloenda

17.45h

17.50h Cloenda

Coros i xantres palafrugellencs. Agrupacions corals i solistes
de Palafrugell al primer terç del segle XX, per Sr. Oriol Oller,
músic d’ofici i professor de música
Cantar a la taverna, per Dr. Jaume Ayats, musicòleg
El gènere i les havaneres de la postguerra. Cantos de
almacenes de Múrcia, per Sr. Ibán Martínez, etnomusicòleg
Les havaneres al cinema, per Dr. Joaquim Rabaseda,
musicòleg
Havaneres: De les Antilles a música popular catalana?
Intervenen:
Sr. Jaume Arnella, músic i animador de cançó tradicional
Sr. Josep Bastons, cantador d’havaneres i compositor
Sr. Antoni Mas, músic i president de la Fundació Ernest
Morató
Sra. Núria Balaguer, periodista de cultura popular i música.
Sr. Toni Foixench, creador webmaster del web havanerus.com
Moderador, Sr. Francesc Sànchez Carcassés

Projecció de l’audiovisual inèdit Calella de Palafrugell i les
havaneres, 50 anys després. Presentat pel Sr. Antoni Mas,
president de la Fundació Ernest Morató i pel Sr. Joan-Albert
Argerich, director del documental.
Les havaneres en el temps de Pep Ventura, per Dra. Anna
Costal i Fornells, musicòloga i professora de l’Escola Superior
de Música de Catalunya
Relatoria de la jornada Breu resum de les conclusions
extretes de la jornada.
Relatora: Sra. Anaís Falcó, musicòloga
Sr. Juli Fernandez Iruela, alcalde de Palafrugell

18.00h Degustació d’un cremat gentilesa de l’IPEP.
18.30h Al final del simposi, la Fundació Ernest Morató farà el lliurament dels premis de la
novena edició “A ritme de 2×4”. Aquests premis van adreçats a persones o entitats que s’han
significat per la composició i l’execució d’havaneres i per la difusió del món de l’havanera en
general.
Per finalitzar hi haurà una breu actuació dels premiats d’enguany: Coral Nit de juny / Coral
Mestre Sirés / Port Bo.
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A. Havaneres dins la programació estable dels auditoris de Catalunya
En el marc dels actes de commemoració del 50è aniversari de la Cantada d’Havaneres de
Calella de Palafrugell, es van programar, de la mà de les quatre diputacions catalanes, unes
cantades especials que van portar el caliu de l’havanera i el cant de taverna a quatre dels
auditoris més representatius del país.
Es van programar, els mesos de setembre i octubre, a l’Auditori de Girona, el Palau de la
Música de Barcelona, el Teatre Ateneu de Tàrrega i l’Auditori Pau Casals de El Vendrell. Hi van
prendre part grups i cantants palafrugellencs, amb la participació, a cada cantada, d’un grup de
la demarcació en la qual hi tenia lloc l’espectacle.
El programa de “La Cantada als Auditoris” va ser el següent:
Girona: Auditori de Girona, 24 de setembre de 2016 a les 21h.
Grups: Peix fregit – Terra Endins – Els Cremats -Neus Mar
Barcelona: Palau de la Música, 29 de setembre de 2016 a les 19h.
Grups: Port bo – Son de l’Havana – Arjau – Els Cremats – Indira Ferrer
Lleida: Teatre Ateneu de Tàrrega, 1 d’octubre de 2016 a les 21h.
Grups: Port bo – Boira – Arjau – Neus mar
Tarragona: Auditori Pau Casals de El Vendrell, 2 d’octubre de 2016 a les 12h.
Grups: Peix fregit – Veles i vents – Neus Mar – Els Cremats
La presentació de la programació d’aquestes cantades va tenir lloc a la seu de la Diputació de
Girona el dia 7 de setembre de 2016, amb la intervenció dels presidents de les quatre
diputacions catalanes i de l’alcalde Palafrugell.
Cal destacar la bona acollida per part del públic que van tenir les 4 cantades. A Girona
l’assistència va voltar els 500 espectadors, al Palau de la Música 1.500 espectadors, a
Tarragona 400 espectadors i a Lleida 500.
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11.4.2.5.. Campanya Sopars Cantats.
La valoració de la campanya ha estat molt positiva tant pel que fa al nombre de restaurants
participants (10 restaurants i 18 concerts, igual que l’any passat però amb algun restaurant nou
i algun altre que no ha participat) com pel nombre de menús fets (736).
Aquesta campanya tenia caràcter excepcional ja que els recursos que s’hi van destinar
provenien del pressupost del pla d’accions dels 50 anys. Malgrat això, per aquest 2017 també
s’ha dut a terme tot i així ja que hi ha hagut pressupost (molt més modest que l’any passat) pels
actes dels 50 que s’acaben aquest estiu.
Es van convidar a participar tots els restaurants que participen habitualment a la Garoinada i al
Niu, més el Xabec i Ca la Montse de Llofriu que havien mostrat el seu interès.
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El preu (35€ per persona) es va consensuar tot i que a les valoracions de l’any anterior es va
considerar que era massa just. Malgrat això, es va decidir no tocar el preu. De nou, aquest any,
a les valoracions dels restaurants es proposa apujar el preu o bé, fer diferents preus segons el
restaurant (com es fa per la Garoinada).
Les normes que es van establir eren:
Dates: Divendres i dissabtes d’abril i maig de 2017 (9 caps de setmana)
Restaurants adherits: hi podran prendre part els restaurants que van participar a l’edició
anterior més els restaurants que ho hagin sol·licitat.
•

Els restaurants es comprometen a programar una actuació acompanyada del menú
pactat.

•

El preu del menú haurà d’estar entre els 35 i 45€

•

En funció dels restaurants interessats, es podran programar dos o màxim tres sopars
cantats el mateix dia (divendres o dissabte).

•

S’oferirà, en primer lloc, als grups d’havaneres de Palafrugell la possibilitat de prendre-hi
part. En el cas que no hi hagi suficients grups per omplir el programa, es contactarà
amb grups de fora.

•

La retribució dels grups anirà a càrrec dels establiments i serà de 100€ per músic més el
sopar.
L’IPEP col·labora amb la promoció dels sopars cantats amb un import de 125€ per local
i actuació*.

•
•

S’editaran programes amb les actuacions i menús de tots els restaurants. La imatge
serà la mateixa que l’any passat.

El menú: també serà el mateix que l’any passat
Aperitiu
Entrant
Catxoflino
Postres de músic
Aigua, vi i cafè i cremat
Preu amb IVA inclòs. Cada restaurant podrà posar el preu que cregui convenient entre 35€ i
45€ i es publicarà al material que s’editi.
* Important:
Com sabeu, aquesta campanya va néixer l’any passat coincidint amb els 50 anys de la Cantada
d’havaneres i amb l’esperit de que fos excepcional. Les subvencions i aportacions rebudes a
l’IPEP en motiu d’aquesta efemèride van fer que es poguessin dur a terme moltes accions i
activitats que sense el suport econòmic d’altres institucions i entitats no s’haurien pogut dur a
terme. Aquest també és el cas dels Sopars cantats Pere Bahí.
Malgrat això, i vist l’èxit assolit l’any passat i la voluntat de molts dels restaurants participants en
tornar a repetir la campanya aquest 2017, des de l’IPEP hem vist viable poder tirar endavant
aquest any els sopars però ajustant la despesa que ens suposa aquesta acció.
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L’aportació que farem aquest any a la campanya (per l’edició de material, comunicació, etc)
serà però molt similar a la de l’any passat (5.000€) però en el cas que es programin més
concerts que l’any passat (que van ser 18), no podrem fer front a subvencionar-los tots. La
partida que hem destinat per aquest concepte també és la mateixa que l’any passat, 3.000€.
Per tant, intentarem repartir equitativament aquesta aportació per tal que tots els restaurants
que participin rebin aquest ajut fins a un màxim de 2 concerts. Si algun altre restaurant troba
convenient programar-ne més, molt probablement no podrem aportar-hi més recursos. Tot
dependrà dels concerts que es programin globalment.
El calendari de concerts:
Dissabte 8 d’abril
El Clot dels Mussols: Neus Mar
Divendres 21 d’abril
Pa i Raïm: Peix Fregit
La Llagosta: Neus Mar
Divendres 28 d’abril
L’Arc: L’Empordanet
Terrassa Terramar: Port-Bo
Divendres 5 de maig
Ca la Montse de Llofriu: Peix Fregit
La Xicra: En Pep i les veus de la Xicra
Llafranc: Port-Bo

Dissabte 22 d’abril
El Balcó de Calella – H. Sant Roc: Els
Cremats

Dissabte 6 de maig
El Clot dels Mussols: Port-Bo
Xabec: Neus Mar

Divendres 12 de maig
La Llagosta: Els Cremats
Divendres 19 de maig
El Balcó de Calella – H. Sant Roc: Els
Cremats
Pa i Raïm: Peix Fregit

Dissabte 20 de maig
Terrassa Terramar: Port-Bo

Divendres 26 de maig
L’Arc: Neus Mar
La Xicra: En Pep i les veus de la Xicra

Dissabte 27 de maig
Xabec: Port-Bo

La imatge ha estat la mateixa a la de l’any anterior i ha anat a càrrec de David Font. S’ha editat
un cartell (amb una tirada de 200 unitats) i un díptic amb el calendari de concerts i les dades
dels restaurants (amb una tirada de 3.000 unitats). L’edició ha anat a càrrec de la Impremta
Sala.
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Pel que fa a la comunicació es va fer una campanya a RAC1 de 55 falques a la desconnexió a
Girona. També es va publicar a les xarxes socials i es va demanar als grups i restaurants que
ho fessin córrer per les seves xarxes i que ho publiquessin als respectius webs.
Els restaurants han fet 736 menús.
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11.5 CANTADA D’HAVANERES DE TAMARIU
Aquest any la Cantada d’havaneres de Tamariu
s’ha celebrat com cada any el primer dissabte del
mes de setembre, aquest any el dia 2, a les 19h.
L’escenari utilitzat ha estat la terrassa del Salí, ja
que estava lliure i per tant no ha calgut col·locar
l’escenari a la sorra.
Els grups participants han actuat per aquest orde:
Port Bo, L’Empordanet, Els Cremats, Peix Fregit,
Neus Mar i Arjau. Cada grup ha cantat 4 peces i el
presentador ha estat, com és habitual en Lluís
Poch.
La Cantada ha començat amb 10 minuts de retard
per una incidència amb les proves de so i ha
acabat al voltant d’un quart de 10h, amb el cant
comú dels grups participants (menys el grup Port
Bo que tenia una actuació posterior) amb les
peces: Tamariu, el meu avi i la Bella Lola dirigits
pel mestre Bastons, que com és habitual assisteix
a la cantada de Tamariu.
L’assistència del públic ha estat nombrosa i com
sempre han gaudit molt de la Cantada.
Aquest any el cremat popular ha estat ofert per l’Associació d’amics i veïns de Tamariu, que
l’han servit durant la Cantada i abans d’acabar ja l’havien servit tot (100 litres). Com sempre ha
tingut molt bona acceptació entre el públic assistent. També s’ha repartit, com ja és habitual, la
postal amb la imatge del pòster amb la lletra de l’havanera Tamariu.
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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 12é OFF JAZZ FESTIVAL
ha tingut lloc a Palafrugell els dies 15, 16 i 17 de setembre, 22 i 23 de setembre, 29 i 30 de
setembre i 6 i 7 d’octubre.
En aquesta edició els locals i grups participants han estat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jazz Club la Guitarra – Doctor Swinguez R&B quartet, dissabte 16/09
Terralet – Apel·les Carod i Cristian Hernàndez Duo, diumenge 17/09
Gretel Can Mario – Jaç Friends, divendres 22/09
Hotel Terramar – Susanna del Saz i Joan Sadurní, dissabte 23/09
Hotel Llevant – Mogari Quartet, divendres 29/09
Mediterrània Espai Forum - Adrià Bauzó i Alain Guiu Trio, dissabte 30/09
Frankfurter Gretel – The New Standard, divendres 06/10
Hotel Tamariu – Susana Torregrossa Quartet, dissabte 07/10

Els locals participants són els promotors del concert i l'IPEP hi col·labora amb una aportació
econòmica de 125,00€ per local.
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11.7 JORNADES GASTRONÒMIQUES: ES NIU

Del 12 d’octubre a 5 de novembre amb la participació de deu 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; els restaurants Hotel
Casamar, Hotel Llafranc, Terramar, de Llafranc i el
restaurant Hotel Tamariu.
El menú de la campanya constava d’un vermut
amb tres tapetes, Es Niu, postres amb fruits de
tardor, vi, aigua i cafè, amb preus que oscil·laven
entre els 35 i els 40 euros, segons l’establiment.
Els entrants són els mateixos que l’any passat i
l’anterior però s’ha decidit que és una bona
fórmula que dóna llibertat als restaurants. El
mateix passa amb les postres, que són les
mateixes que l’any passat. Es planteja la
possibilitat de deixar aquest menú fix per a cada
any.
Pel que fa al vi, no s’ha pactat un vi en concret
amb tots els restaurants sinó que Grau ens ha
passat un llistat de vins i cada restaurant ha triat el
que més li ha convingut dels cellers Espelt. S’ha
parlat amb Vins i licors Grau per intentar ampliar la
carta de vins però finalment s’ha entès que no es poden afegir més vins de l’Empordà ja que és
Espelt qui ofereix aquests preus i amb qui Grau té compromís.
Tot i que és una campanya de molt curta durada, i amb un ressò que poc té a veure amb la
Garoinada, majoritàriament, els restaurants han valorat positivament les accions que s’han dut
a terme per donar a conèixer el Niu.
Globalment es considera que la campanya ha evolucionat positivament els darrers anys, tant
pel que fa al ressò com a la participació de restaurants.
El Restaurant Llevant no hi participa ja que té previst tancar per obres. El Far tampoc hi
participa ja que ens han dit que no els funciona massa. Can Martí Patxei finalment tampoc hi
participa ja que ha tancat a principis d’octubre. S’han interessat el Rest. Xabec i Ca la Montse
de Llofriu. De cares al 2018 se’ls tornarà a contactar per veure si hi volen participar. En canvi,
s’ha incorporat a la campanya el Rest. Terrassa Terramar.
Aquest any la campanya s’ha allargat uns dies, fins al 5 de novembre per aprofitar el cap de
setmana després de l’1 de novembre. Es va plantejar a la reunió preparatòria de fer-lo durar
fins a finals de novembre però el pressupost que tenim en comunicació no ens permet fer més
accions per tant de temps.
Hem renovat la imatge i se n’ha encarregat l’Anna Grimal. La intenció és repetir-la l’any que ve
canviant el color de fons.
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Tot i que s’han fet alguns menús menys que l’any anterior (són dos restaurants menys) la
valoració per part dels restaurants és molt positiva. En general estan molt contents de com ha
anat la campanya aquest any. Tot i el bon temps que ha fet, que feia presagiar que el niu no es
vendria tant com quan fa fred, s’ha venut als restaurant i fins i tot per emportar. Cal destacar
que, segons ens han comentat els restauradors, molts dels clients són habituals de la
campanya i que repeteixen d’un any per l’altre. També destaquen que és un menú que fan
grups d’amics que es troben per anar a fer un niu.
2017

2016

2015

Nº RESTAURANTS

8

10

9

MENÚS

328

322

218

Proposen allargar la campanya fins a finals de novembre per aprofitar que, un cop està
arrencada, la gent ho coneix més i es comença a vendre millor. Des del Museu del Suro ens
han fet saber que estan interessats en col·laborar amb la campanya. Aquests dos temes s’han
de valorar a la reunió de preparació del Niu 2018.

11.7.1. Edició de material.
•
•
•
•
•

Cartells: impremta Palafrugell 300 cartells
Postals: impremta Palafrugell se n’han editat 1.000
Traduccions: CATALÀ / ANGLÈS: 500 u. i CASTELLÀ / FRANCÈS: 500 u.
Talonari entrades Fundació Josep Pla: Impremta Palafrugell. Se n’han fet 10 talonaris
amb 25 vals per a dues persones cadascun.
Postals amb la recepta: 500 un. que s’han repartit pel mercat

11.7.2. Comunicació.
• RAC1: 47 falques a Girona
• Sorteig de 2 menús al programa Amb molt de gust i 2 sortejos al programa El món de
RAC1
• TV Costa Brava
• Entrevista a Ràdio Capital
• Ràdio Girona – Fem Ràdio: 90 falques + 1 entrevistes
• Ràdio Palafrugell
• 1 pàgina a la Revista de Palafrugell
• 1 pàgina a la Revista del Baix Empordà
• Pantalles electròniques de l’entrada del municipi
• Facebook i Twitter
• Enviament per Mail Chimp 1 tramesa de 4.508 correus electrònics nacionals i 293
francesos (el 10 d’octubre)
• Tramesa de nota de premsa a través de l’institut de comunicació de Palafrugell
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11.8 NADAL A PALAFRUGELL
La pista de gel de Palafrugell gairebé arriba als 6.000
patinadors al llarg del Nadal 2017.
Un total de 5.964 patinadors van passar per la pista de
gel durant les festes de Nadal. Una dada lleugerament
inferior a l’any anterior, on l’afluència de públic havia
arribat al seu màxim, superant la xifra dels 6.000
patinadors.
Cal tenir en compte, que a aquest nombre de
patinadors, se’ls ha de sumar els 824 escolars que van
venir durant la setmana lectiva a patinar gratuïtament.
Aquesta gran quantitat representa un important trànsit
de gent per la vila durant les festes nadalenques
suposant un impuls per continuar treballant en l'oferta
d'oci, activitat i comerç del municipi.
Paral·lelament a la pista de gel, també s’han dut a terme
activitats complementàries com espectacles infantils,
tallers de màgia, exhibicions de patinatge, concerts com el del dia de Nadal a càrrec del grup
Rock’n Roll Brothers i moltes altres activitats per a tots els públics.
A banda de la pista de gel també s’han realitzat activitats de dinamització comercial als carrers
del municipi com ara la Fireta Solidària, jocs tradicionals, i la presència, de nou, als carrers el
dia 31 de gener de l’home dels nassos, activitat molt ben rebuda per part dels palafrugellencs.
Com a novetat, enguany, i per donar suport a la iniciativa que ha dut a terme el sector
comercial d’obrir durant tot el dia els comerços els dies 22, 23 i 24 de desembre, la Pista de Gel
també es va sumar i va obrir durant aquests dies ininterrompudament, de 10h a 21h.

ANY

PATINADORS

INGRESSOS
TAQUILLA

INGRESSOS
ESTANTS

INGRESSOS
PUBLICITAT

2017

5.964

21.055,00 €

3.387,73 €

3.775,20 €

2016

6.347

22.422,00 €

3.387,73 €

3.388,00 €

2015

6.277

22.171,00 €

3.750,73 €

2.492,00 €

11.8.1 Informe Xarxes Socials
FACEBOOK Turisme.Palafrugell
18
Promocions
Publicacions idiomes (FR / GB / CAST)
Vídeos
Abast vídeos

1
1 de cada
3
3.459
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Esdeveniments
Abast esdeveniment
Compartir total
REACCIÓ TOTAL PUBLICACIONS
ABAST TOTAL PUBLICACIONS

1
11.679
33
918
36.569
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Acció Promoció
Informe a part, elaborat per empresa Milimilk. Pendent
TWITTER @ipeppalafrugell
Publicacions total
retuits total
REACCIÓ TOTAL PUBLICACIONS
ABAST TOTAL PUBLICACIONS

15
30
182
16.261

INSTAGRAM #TurismePalafrugell
Publicacions total
Reaccions total
IMPRESSIONS TOTAL PUBLICACIONS
ABAST TOTAL PUBLICACIONS

2
364
5.749
3.962
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11.9 CAP D’ANY A PALAFRUGELL

Després de l’èxit de l’any passat en què, per primer cop, es va fer una campanya de promoció
dels locals nocturns del municipi de Palafrugell per la nit de cap d’any i es va posar a disposició
de la població un bus gratuït que fes el tour dels locals, es decideix repetir l’acció.
Amb l’objectiu de dinamitzar l’oferta d’oci nocturn al municipi de Palafrugell per aquesta nit es
proposa de nou fer una campanya promocional conjunta amb tots els locals d’oci nocturn que
obren les seves portes a partir de la mitjanit del dia 31 de desembre de 2017.
Es convoquen els 8 locals de nit del municipi i se’ls proposa repetir la campanya de l’any
passat, ampliant els canals de difusió. Els locals que hi participen, a canvi d’una aportació de
50 €, són Can Fina, el Candela, Daltònic, Harold’s, La Industrial, Lolailo, Metro i Sol de Nit.
Es contracta un servei de bus de les 00.30h fins les 6.00h, temps durant el qual es realitza el
circuit de 15 minuts amb 6 parades per cobrir. El bus és gratuït pels usuaris.
Com a novetat d’enguany, des de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament s’organitza un concert a les
23.30 h a la plaça Priorat Santa Anna amb el grup Festucs i es retransmeten les campanades
en directe.
La campanya s’inicia amb el disseny d’una imatge que s’adapta a diferents formats amb la
informació sobre l’acció.
S’imprimeixen 200 cartells i 4.000 flyers que es reparteixen per tot el municipi la setmana de
l’11 de desembre i se segueix amb els següents canals de comunicació:
•
•

Xarxes socials Turisme + locals
Anuncis de pagament al facebook
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•
•
•
•
•
•

Pantalles entrades municipi
Can Bech
Mupi parada bus Pou d’en bonet i Camp d’en Prats
Agenda cultural mes desembre
Agenda Nadal a Palafrugell
Web IPEP: http://ipep.cat/ca/noticies/el-cap-d-any-a-palafrugell

•

Butlletí de l’Institut de Comunicació de Palafrugell:

•

Newsletter IPEP:

•

Newsletter Ràdio Capital (28/12/2017): http://www.radiocapital.cat/primer-acte-festiu-decap-dany-a-palafrugell/?utm_source=Oients&utm_campaign=3acd42d82eButllet%C3%AD+diari+-+Oients&utm_medium=email&utm_term=0_9b2cd89ac23acd42d82e-104440401
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•
-

Ràdio:
Falques ràdio Palafrugell
Falques Ràdio Capital: 150 falques, repartides del 12 al 31 de desembre
Falques 40 Principals Costa Brava: 90 falques del 18 al 31 de desembre
Falques Flaix FM: 70 falques del 21 al 31 de desembre

11.9.1 Despeses
Les despeses derivades d’aquesta acció són:
•

Edició de material:
DESCRIPCIÓ

PREU IVA

Disseny i maquetació imatge

665,44 €

Impressió 4.000 flyers

238,37 €

Impressió 200 cartells

84,70 €

Repartiment

60,00 €

TOTAL

•

1.048,51 €

Comunicació:
DESCRIPCIÓ

PREU IVA

124 Falques Ràdio Capital

129,00 €

90 Falques 40 principals + gravació

303,71 €

70 Falques Flaix FM

361,79 €

Anuncis Facebook

20,00 €

Bus nit

440,00 €

TOTAL

1.254,50 €

A l’import total de les despeses per l’IPEP cal restar-hi els 400 € d’aportació dels locals (50 €
per cada local).
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11.9.2 Informe Xarxes Socials
FACEBOOK Turisme.Palafrugell
Publicacions total
Promocions
Vídeos
Compartir total
REACCIÓ TOTAL PUBLICACIONS
ABAST TOTAL PUBLICACIONS

5
1
1
158
839
16.802

TWITTER @ipeppalafrugell
Publicacions total
Retuits total
REACCIÓ TOTAL PUBLICACIONS
ABAST TOTAL PUBLICACIONS

3
9
84
3.439

INSTAGRAM #TurismePalafrugell
Publicacions total
Reaccions total
IMPRESSIONS TOTAL PUBLICACIONS
ABAST TOTAL PUBLICACIONS

2
219
5.255
3.719
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11.9.3 Balanç
Per segon any consecutiu, el cap d’any a Palafrugell ha esdevingut un èxit sense precedents en
la vida nocturna de la vila, i el que és més important sense incidències i amb una valoració molt
positiva per part de tots els participants.
Tots els establiments han manifestat que el flux de visitants va ser molt elevat, més que
qualsevol altra nit, que hi havia molt bon ambient i no hi va haver cap incidència.
S’ha detectat que alguns dels clients dels locals i usuaris del bus van assabentar-se d’aquesta
activitat per les falques de ràdio i/o per l’anunci a televisió Costa Brava.
La franja horària de màxima afluència al bus, igual que l’any passat, va ser d’1.30 h a 4.30 h. El
nombre de passatgers enguany ha disminuït lleugerament en relació a l’any passat, i l’edat dels
usuaris del bus ha estat bastant superior. Així com el 2016 eren principalment joves d’entre 20 i
30 anys, aquest 2017 el bus ha estat utilitzat per persones de 35 a 55 anys, molts d’ells
desplaçant-se en grups.
El col·lectiu d’establiments ha manifestat la seva satisfacció amb la campanya i els resultats, i
la
voluntat
de
repetir
l’acció
l’any
vinent.
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12. COL·LABORACIONS AMB ALTRES ACTES

12.1 FESTIVAL JARDINS DE CAP ROIG
Del 07 de juliol al 22 d’agost ha tornat a Calella de
Palafrugell el Festival Jardins de Cap Roig. 26 concerts
amb artistes com Rod Stewart, Sergio Dalma, Status Quo,
Manel, Anastacia, Melendi, Ben Harper, Woody Allen,...
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 14 i 15 d’octubre de 2017 ha tingut lloc la 9a Radikal Marbrava
1.5 i la 8a 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 organitzat
amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Palafrugell, l’Institut de Promoció Econòmica de
Palafrugell i l’Institut Municipal d’Esports de Palafrugell.
Més de 1000 nedadors (1057 pax) van finalitzar aquesta 9a edició, continuant consolidant-se
com una de les millors proves esportives que se celebren a Catalunya i a l’Estat Espanyol.

12.2.1 Informe Xarxes Socials
FACEBOOK Turisme.Palafrugell
Publicacions total 6
Vídeos 1
Abast vídeos 18.388
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Compartir total 634
REACCIÓ TOTAL PUBLICACIONS 1.137
ABAST TOTAL PUBLICACIONS 30.876

TWITTER @ipeppalafrugell
Publicacions total
retuits total
REACCIÓ TOTAL PUBLICACIONS
ABAST TOTAL PUBLICACIONS

2
9
101
2.619

INSTAGRAM #TurismePalafrugell
Publicacions total
Reaccions total
IMPRESSIONS TOTAL PUBLICACIONS
ABAST TOTAL PUBLICACIONS

2
475
5.858
4.043
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12.3 EURO MASTERS LASER CUP 2017
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 XI Trofeu Calella de Palafrugell
Memorial Pitus Jiménez del 6 al 9 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 7 al 9, ambdós inclosos, es
va realitzar la regata pròpiament dita.

12.4

FESTES DE PRIMAVERA

Les Festes de Primavera aquest any han arribat a la
55ena edició. Tenen lloc a Palafrugell durant la Pasqua
Granada. L’aportació realitzada per l’IPEP ha estat de
4.603,90€ 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.
8

12.6 COSTA BRAVALINE DANCE FESTIVAL
Aquest any hem organitzat el nostre 17è festival, al recinte de la Bòbila de Palafrugell els
dies 12, 13 I 14 de maig. Es 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, Gaye
Teather, Robert Lindsay, Rob Fowler,... Artistes com els esmentats anteriorment i a més
Pep Sala, Kathy Chiavola, Cole's Country, The Dean Brothers i enguany Adrian Churm,
Bebbie Ellis, Jetthe Camps, Chris Hodgson i més...
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