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El Racó de Pensar:  Diagnosi formativa de Palafrugell.   
 

L’àrea d’Ocupació i Formació de l’IPEP ha elaborat un document molt útil de 
cares a traçar futures polítiques per a millorar la salut del nostre mercat laboral: 
una diagnosi formativa batejada com a Palafrugell, competències i oportunitats 
laborals. 

Es tracta d’un document de treball que detalla tots els recursos formatius de 
Palafrugell, indaga sobre les necessitats reals de formació del mercat laboral, 
dividit en 27 famílies professionals, i fa propostes de cares a formacions per 
competències del tot focalitzades a resoldre aquestes necessitats. 
Metodològicament, s’ha entrevistat a 49 empreses de Palafrugell, a més de 
comptar amb la valuosa experiència que tot el personal del SOMI, el servei 
municipal d’ocupació, acumula amb la seva tasca diària. Podeu llegir tot el 
document sencer, aquí. 

La formació permanent és una de les necessitats que caracteritzen la nostra 
època. La revolució tecnològica provoca canvis constants en tots els àmbits 
socials i econòmics; nous reptes, nous oficis, nous competidors, etc. Per aquest 
motiu, constantment ens hem d’anar actualitzant. En especial el món laboral. 
Un document tan focalitzat com la diagnosi de recursos formatius de Palafrugell 
resulta, doncs, una eina molt valuosa per a fer allò que estem obligats a fer des 
dels ens públics: distribuir els  recursos de que disposem de manera que el 
conjunt de la societat en tregui el màxim benefici. 

En les seves conclusions, la Diagnosi Formativa fa propostes molt concretes. 
En primer lloc, identifica quines famílies professionals necessiten una major 
aposta formativa, i de quin tipus hauria de ser. A Palafrugell, dues famílies 
aporten més del 57% de les ofertes de feina que han arribat al SOMI al llarg de 
l’últim any. Es tracta d’Hostaleria i Turisme i la vinculada al món del Comerç. 
Ambdues, tradicionalment receptores de personal poc o gens qualificat, avui 
tenen dificultats per trobar treballadors que s’adaptin a les necessitats actuals. 
Al final, és clar, si no troben el perfil de candidat adequat, acabaran per 
contractar a qualsevol, però la qualitat del servei ho pateix, amb tot el que se’n 
deriva avui en dia -comentaris a webs especialitzades i xarxes socials, etc. Una 
formació personalitzada per aquests perfils difícils de cobrir sembla una bona 
manera de solucionar-ho. 

Però una bona formació sempre requereix una bona inversió de recursos. I en 
el cas que ens ocupa, la formació per competències, encara més. El problema 
que es planteja alhora de planificar cursos en general en comarques com la 
nostra és el de comptar amb una suficient massa crítica de persones que 
garanteixi la viabilitat de la formació. En aquest particular, al voler personalitzar 
tant les formacions, aquest problema s’accentua. Caldrà, doncs, una profunda 
implicació de l’empresariat, que a fi de comptes serà el beneficiari últim 
d’aquestes formacions. Amb tot, aquest no és un projecte d’un any. 
L’experiència i trajectòria que té l’IPEP treballant colze amb colze amb el sector 
privat segurament facilitarà molt les coses. Perquè tothom s’ho ha de creure i 
tothom ha d’entendre que invertir en formació equival, avui, a pagar als 
proveïdors de matèries primeres: sense elles no hi ha negoci. 
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El Racó de Pensar: 

Wedding Palafrugell, una aposta que va més enllà. 
 

Palafrugell estrena una nova pàgina web amb l’objectiu de convertir-nos en 
destí de noces. Sembla una bona pensada: la gent que es casa sol invertir 
molts diners en preparar una data assenyalada en el calendari tradicional com 
a única a la vida. Algú pot considerar que, en els temps que corren , el 
calendari tradicional repapieja, que això de casar-se ja no es du i que invertir 
cabals públics en una web per promocionar-ho no hauria de ser una prioritat. 
Però el pes econòmic d’aquests sector, com ells mateixos s’han encarregat de 
fer-nos veure, no s’ha de menystenir, com tampoc el poder de les tradicions per 
sobreviure més enllà de tota racionalitat o època: tot torna, especialment quan 
hi ha un bon pastís a repartir. I, en els casaments, aquest  mai falla.   

I per què casar-se Palafrugell? La nova pàgina web ens en dona deu, de 
motius:  l’entorn, la gastronomia, la situació, el clima, l’oferta de comerços i 
serveis,  la història i la cultura, l’oferta d’allotjament, les activitat paral·leles, els 
esdeveniments i les facilitats en l’organització. Aquest darrer punt és el que 
dona raó de ser al nou web.   

Els preparatius d’un esdeveniment com aquest comporta la participació de 
molts tipus de professionals de diferents sectors. Wedding Palafrugell els 
desgrana entre aquells dedicats a la cerimònia, l’organització, el convit, la 
decoració, l’animació i la bellesa. És a dir, el web és una base de dades 
d’empreses i persones de Palafrugell que es dediquen a alguna d’aquestes 
activitats, que no són exclusives de les cerimònies nupcials. Aquest és el gran 
valor del nou web: la informació que proporciona és útil més enllà de l’activitat 
per a la que ha sigut dissenyada la pàgina. 

Una altra avantatge d’aquesta aposta és la desestacionalització que un bon 
mercat com aquest podria aportar al nostre sector turístic. Establiments tancats 
al llarg d’uns quants mesos podrien replantejar-s’ho si hi hagués un bon volum 
de clients. Per no parlar de la vocació internacionalitzadora d’aquesta iniciativa; 
la nova web és una eina molt útil per a parelles de fora de les nostres fronteres, 
ja que des d’allí podran centralitzar tots els tràmits. Des d’aquesta perspectiva, 
la modesta inversió en aquesta web sembla del tot encertada. I, a més, obre 
camins d’exploració: si l’aposta per les noces funciona, podria ser convenient 
fixar-se en altres activitats concretes que acaben repercutint en el conjunt de la 
nostra economia. I aquesta és la principal obligació d’un ens com l’Institut de 
Promoció Econòmica de Palafrugell. 
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El Racó de pensar:   La feina del món laboral. 
 

Un dels puntals de l’IPEP sempre ha sigut l’ocupació i el que en podríem dir, en 
general, el món laboral. El SOMI, el servei d’ocupació municipal, n’és un 
exemple clar. Vist des de fora pot semblar que aquest assumpte no suposa 
molta complicació: uns busquen persones treballadores i altres busquen feina. 
Però el mercat laboral ha experimentat canvis molt profunds en els darrers 
anys i la crisi econòmica va suposar un trencament i un replantejament de 
moltes de les inèrcies i dinàmiques de l’etapa anterior on, en una població com 
la nostra i gràcies al pes del turisme i la construcció, l’atur tenia poca 
incidència.  

Projectes com Palafrugell, competències i oportunitats laborals que s’inscriu dins el 
programa Singulars de la Diputació de Girona, i del qual en fem esment en 
aquest mateix butlletí, en són una bona mostra. La formació, en aquesta nova 
etapa, és imprescindible per poder accedir inclús a llocs de treball 
tradicionalment ocupats per gent amb un baix nivell formatiu. Aquest programa 
posa el focus precisament en la formació, i proposa noves fórmules per tal que 
les necessitats de les empreses s’adeqüin realment amb la formació que rep la 
persona treballadora en actiu o en busca de feina. El programa proposa 
formacions de curta durada i molt focalitzades a necessitats reals de les 
empreses. Per fer-ho possible, s’ha hagut de fer un treball de prospecció amb 
les empreses de la zona i amb els mateixos usuaris del SOMI per tal de 
detectar quines mancances formatives existeixen i quines podrien ser les 
millors eines per solucionar-ho, feina que ha fet el mateix personal del SOMI al 
llarg de mesos de treball. 

Una altra pota del Palafrugell, competències i oportunitats laborals fou la 
celebració, el passat 7 de març, de la Jornada d’Oportunitats Laborals, que per 
segon any ha organitzat l’IPEP al teatre del Centre Fraternal. Les xifres parlen 
per sí soles: hi van participar un total de 39 empreses que oferiren 91 llocs de 
treball diferents i un total de 193 places vacants. Aconseguir aquestes exitoses 
xifres no és casualitat; al darrera hi ha moltes hores de feina de contactar amb 
empreses, seleccionar candidats, organització del mateix esdeveniment, etc. La 
nota negativa fou la no presentació de 55 persones seleccionades per passar 
alguna entrevista sense avisar i, fins i tot, la no presentació d’una empresa, que 
va deixar a tots els candidats prèviament seleccionats per passar l’entrevista a 
l’estacada. Ambdós casos mostren que no n’hi ha prou amb els esforços que 
es poden fer des de l’administració per tal de pal·liar un problema tan dramàtic 
com el de la desocupació, sinó que és responsabilitat personal i empresarial 
estar a l’alçada. L’administració pot ser -i ha de ser- objecte de moltes crítiques, 
però no té una vareta màgica amb la qual fer desaparèixer els problemes que, 
com a societat, tots enfrontem. Siguem-ne conscients.   



 

 7 

 

ABRIL 
  
  Del 12 al 15 d’abril, EURO LASER MÀSTER CUP 2018 
 

                    
  

 
  Palafrugell  prepara la 9a edició de FLORS i VIOLES  
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MAIG 
 
  Del 27 d’abril a  l’1 de maig,  
  PALAFRUGELL, FLORS i VIOLES 
  

                          

                                                   
 

    
  Dissabte 26 de maig. TASTA EL MERCAT.  
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El Racó de pensar:  Ser o no ser? 

La televisió (encara) mana.  
 

Com potser alguns ja sabran, enguany la tradicional retransmissió per TV3 de 
la Cantada de Calella de Palafrugell, que marca l’inici del període estival, va 
córrer el perill de no ser emesa en directe. 

Ja fa temps que planifiquem actes, festivals i esdeveniments pensant en el fet 
que el destinatari final no és tan sols el públic que assisteix a l’acte, festival o 
esdeveniment en rigorós directe. En l’època de l’espectacle, comunicar és 
existir. Els canals per fer-ho s’han multiplicat i s’ha d’abraçar moltes xarxes per 
ser-hi i per ser. Tota una feinada.  

Però, a despit d’aquest gran desplegament de nous mitjans, encara n’hi ha un 
que pontifica molt per sobre dels altres: la televisió. Pot donar-se que allò que 
has planificat amb gran esforç i il·lusió acabi, per les raons que sigui, no 
interessant massa a ningú (que punxis de públic, vaja), però si una sola càmera 
de televisió ha aparegut al teu acte i les imatges enregistrades s’emeten  en 
qualque canal, hom podrà presentar-se davant dels sueu fiscals brandant les 
imatges amb un somriure al llavis i dir: ho hem aconseguit.  

I és que, la televisió, encara avui manté intacte el més gran poder de tots: el de 
crear realitat, potestat que els antics només reservaven als Déus. Una 
manifestació de deu mil persones no ha existit mai si no l’has vista a la 
televisió, però una d’idèntica retransmesa en directe pels principals canals, amb 
la sempre inestimable ajuda de recursos tècnics com el pla curt, pot ser una 
mobilització ciutadana sense precedents si els locutors així ho certifiquen.  

Però tornem on érem. Si el teu esdeveniment, festival o acte surt a la televisió, 
el missatge que envies és que és prou bo i important perquè els Deus l’hagin 
tingut en compte i se l’hagin afillat. Anem per quina. 

Òbviament, el favor dels Déus és equívoc i capritxós. Tots voldríem que els 
nostres actes emplenessin la graella dels informatius, dels programes 
especialitzats, que se’n parlés a les animades tertúlies matineres. Però el favor 
dels Déus està reservat a uns pocs escollits, o no serien favors.  

Per a qualsevol administració, però especialment important per aquells ens 
dedicats a la promoció econòmica com és el nostre, programar actes pensant 
en la televisió és gairebé obligatori. Té sentit: planifiquem pensant en tothom 
perquè els diners amb que es paguen els actes surten de tothom, i no només 
els fem pensant en el públic que vindrà a veure l’espectacle. De cada euro 
públic invertit, n’hem d’esperar un retorn, que no necessàriament ha de ser 
econòmic. I en això, l’ajuda de la televisió és del tot inestimable. 

És responsabilitat nostre apostar i invertir en allò que creiem que serà prou 
important i atractiu per atraure a les càmeres en nom del bé comú. Però també 
és responsabilitat dels mitjans, especialment els que són de titularitat pública, 
entendre el paper que juguen a la societat evitant d’actuar amb els efímers 
capricis de les divinitats.  
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JUNY 
  
  Posta a punt del Julivia Bus Turístic.                             
  
   
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
   
  De juny a setembre,  Joventuts Musicals.  
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JULIOL 
  7  de juliol, Cantada d’havaneres de Calella de Palafru gell. 
    

         
   
  7 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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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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SETEMBRE 
 
  Julivia  Bus Turístic 
 

                                                                       
 
  2 de setembre, Cantada d’Havaneres de Tamariu 
 

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

                                 
  
  12 i 13 d’octubre,  Radikal MarBrava 
                                                                  

                              
 
  De l’11 d’octubre al 4 de novembre, ES NIU 
 

                                                                 
  
  Formació Emprèn – Empresa i SOMI 
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NOVEMBRE 
 
  
  Formació Emprèn – Empresa i SOMI 
 
  
 

 
 
     
 
  
   Nadal  a Palafrugell i Pista de Gel:  
   Anuncia la teva empresa a la pista de gel  
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El Racó de pensar:  Una campanya de tots.  
 

Ja fa temps que el comerç local no passa pel seu millor moment. Els canvis 
d’hàbits i tendències del consumidor, la irrupció de la venda al detall per 
internet, amb corporacions gegants al darrera que esmicolen la competència, i 
la concentració del sector en grans cadenes de franquícies no posa les coses 
fàcils al comerç tradicional.  

Des de l’IPEP, l’any passat, es va impulsar la realització d’un ambiciós Pla 
d’Acció Comercial que fes una diagnosi acurada del sector i marqués les línies 
mestres sobre com afrontar tots aquests reptes i canvis. Un dels punts 
principals assenyalava la importància de tenir una associació forta de 
comerciants que dinamitzés el sector des de dins, amb coneixement de causa. 
Amb aquest objectiu s’han emprès accions com l’anunciada en aquest mateix 
butlletí de notícies: el Retail Tour a Vic, on una representació del comerç local 
va assistir a una visita d’aprenentatge i intercanvi d’idees amb els responsables 
de l’associació de comerciants de la capital d’Osona.  

I un dels primer reptes per al comerç és la campanya de Nadal. En una de les 
reunions dels grups de treball del Pla d'Acció Comercial que se celebren 
periòdicament, concretament de l'eix 2, els comerciants van demanar que 
l'IPEP organitzés una campanya comercial de Nadal per retenir la gent, 
sobretot els 3 dies més forts, el 22, 23 i 24 de desembre. L'any passat, des de 
l’associació ACOPA, es va intentar fer una campanya comercial diferent, el 
Palafrugell Christmas Market. Aquesta campanya no va acabar de funcionar tal 
i com era desitjable per manca de recursos i d’una estructura professional 
solvent al darrera. Amb l’objectiu de millorar aquella experiència, enguany s’ha 
creat la campanya “Nadal a Palafrugell: Aquí ho trobaràs tot”, de la qual també 
ens en fem ressò en aquest mateix butlletí.  

En una reunió explicativa que es va realitzar amb els comerciants el passat 
dimecres 14 de novembre se'ls va recalcar que era molt important que hi 
hagués una participació mínima per dur a terme la campanya, ja que sense una 
massa crítica suficient la campanya no tiraria endavant. La crida a participar ha 
funcionat a la perfecció, i la resposta dels comerços ha sigut entusiasta, amb 
un gran nombre d’establiments participants. És una molt bona notícia que 
esperem que es tradueixi en una bona campanya de Nadal pels nostres 
comerços. Però, amb tot, no convé abaixar la guàrdia ni desatendre una de les 
principals reivindicacions del Pla d’Acció Comercial: que són els propis 
comerciants els qui s’han d’organitzar per muntar una associació sòlida i 
professional que vetlli pels seus interessos. Amb el suport i acompanyant que 
faci falta per part de l’IPEP, per descomptat. Però no fora bo pels seus propis 
interessos que des del comerç es donés per fet que aquest rol ja el 
desenvolupa l’IPEP i es delegués el pes de campanyes com la de Nadal a les 
seves mans.  
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DESEMBRE 
     
  
 Subvencions  per a les empreses i establiments locals. 
 
 

     
                                        

   Cap d’any a Palafrugell 
                                     

                                                  
 
 

   Del 15 de desembre del 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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CAPÍTOL  ZERO 
 

1. PRESSUPOST 
 
 
Pressupost elaborat  en grans partides: 

 
 

DESPESES  INGRESSOS 

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

59.735,00€ 
 

  

APORTACIÓ 
AJUNTAMENT 
 

   205.000,00€ 
 

TURISME I ESDEVENIMENTS 
 

226.100,00€ 
 

 

 
INGRESSOS 
PREVISTOS 
 

  196.335,00€ 
 

 
COMERÇ 
 

73.000,00€ 
      

 
COMUNICACIÓ, PROMOCIÓ I 
EDICIÓ DE MATERIAL 
 

32.000,00€ 
 

   
 
EMPRESA I  OCUPACIÓ 
 

10.500,00€ 
      

  401.335,00€     401.335,00€ 
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2.  AJUTS, INCENTIUS, SUBVENCIONS I PATROCINI REBUTS 
 
 
Tot seguit us detallem les sol·licituds de subvencions i patrocinis que hem gestionat. 
 
 

ENTITAT QUE 
SUBVENCIONA PROJECTE IMPORT 

CONCEDIT 
ENTITAT 

RECEPTORA 

 
Vins i licors Grau, S.A.  
 

 
Garoinada 2018 
 

 
1.452,00€ 

 
IPEP 

 
Vins i licors Grau, S.A. 
 

 Es Niu 2018 726,00€ IPEP 

 
Aportació La Caixa 
 

52ª Cantada d’Havaneres 
de Calella 36.000,00€ IPEP 

 
Bardinet, S.A. 
 

52ª Cantada d’Havaneres 
de Calella 1.210,00€ IPEP 

Parlem 

 
52ª Cantada d’Havaneres 
de Calella 
 

301,46€ IPEP 

Cultura Popular 

 
52ª Cantada d’Havaneres 
de Calella 
 

13.604,00€ IPEP 

 
Departament de Cultura i 
Comunicació de la 
Generalitat 
 

St. Jordi  –  
Flors i Violes 2017 3.159,00€ IPEP 

Diputació de Girona 
Xarxa de mercats sedentaris 
província de Girona 
 

Campanya comunicació 
Mercat de Palafrugell 2.500,00€ 

 
IPEP 

 

SOC Prorroga AODL 2018/2019 31.376,04€  IPEP 

SOC  Nova AODL 2018/2019 31.376,04€  IPEP 

 
Diputació de Girona 
 

XSLPE 5.000,00€ IPEP 

 
Departament d’empresa i 
Ocupació de la Generalitat 
 

Catalunya Empren  31.827,72€ IPEP 
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3. INGRESSOS PROCEDENTS IMPOST ESTADA EN ESTABLIMENTS 
TURÍSTICS. 
 

2n T 2017 3r T 2017 4t T 2017 1r T 2018 TOTAL 

114.314,26€ 23.280,18€ 137.594,44€ 

 
* Ref. Punt 5. Promoció de la destinació.   
 
 

4. COL·LABORACIONS SECTOR PRIVAT LOCAL PLA ACTUACIONS 2018. 
 
 

PROJECTE QUANTITAT 

 
GAROINADA  (restaurants participants) 
 

  
4.190,00€ 

 
ES NIU (restaurants participants) 
 

    
800,00€ 

 
MERCAT   

De les Havaneres de Calella 
 

 
  

3.706,14€ 
 
 

 
FLORS I VIOLES 
      Samarretes  
 

 
 

632,50€ 
 

 
PISTA DE GEL 

Estands i atraccions pista de gel 
Publicitat lones pista de gel 
 

  
         

3.387,73€   
3.436,40€  

 
EDICIÓ DE MATERIAL 

Material publicitari promoció turística i 
pàgina Web 
 

 
  
  

12.257,30€ 
 

 
CAP D’ANY 
     Falques de ràdio 

 
 

450,00€ 

TOTAL 28.860,07€ 
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5.  CONVENIS I CONTRACTES AMB COL·LABORACIÓ 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 d’Enogastronomia del Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona. 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 Cultura i Identitat del Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona. Contracte per difondre tota l’oferta d’activitats afavorint l’estructuració de 
l’oferta, la promoció conjunta i la comercialització als mercats emissors. 

 

Conveni de col·laboració entre l’IPEP, àrea de Cultura, Museu del Suro, Fundació 
Josep Pla, Fundació privada Vila - Casas – Museu Can Mario i la Fundació Bancaria 
La Caixa.  Promoció conjunta de les seves instal·lacions culturals i naturals per a dur a 
terme el projecte Palafrugell +. 

 

Conveni de col·laboració entre l’IPEP i Autopodium S.A. pel Festival Flors i Violes.  
Cedir un espai a la plaça de Can Mario per poder exposar els vehicles durant la 
celebració del Flors i Violes.  

 

Conveni d’adhesió a la campanya La Garoinada de l’IPEP de Costa Brava Verd 
Hotels, SCCL.  L’objectiu d’aquest conveni es definir i establir els termes i condicions 
de CBVH per tal de potenciar i recolzar l’assoliment dels objectius i finalitats de l’IPEP. 

 

Conveni de cooperació educativa entre l’IPEP i  la Facultat de Turisme de la 
Universitat de Girona per a la realització de pràctiques externes en entitats 
col·laboradores.  Establir les condicions sobre les quals s’han de desenvolupar les 
pràctiques acadèmiques externes que l’estudiant ha de dur a terme per a la seva 
formació. 

 

Conveni entre l’IPEP i el Club Vela Calella. Conveni per col·laborar amb la Regata 
Euro Màster Laser Cup. Celebrat a Calella del 12 al 15 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 27 d’abril a l’1 de maig. 
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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, Llafranquí i 
Tamariu (itineraris 6 i 7) per l’any 2018.  Conveni per millorar el servei de la línia 
regular entre Palafrugell, Calella, Llafranquí 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 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 2018 el 12 i 13 d’octubre a Llafranc 
i Calella. 
 
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, donant-lo 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. 
 
 

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 2016-2019 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 2018, l’import atorgat per la Diputació 
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ha estat de 5.000,00€ 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.  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. 
 
 

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 2018. 
 
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 52a Cantada d’Havaneres de Calella 
de Palafrugell. 
 
Conveni  de col·laboració entre l’IPEP i  Fundació  Bancària La Caixa .  Conveni per 
afavorir el desenvolupament de la 52a. 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 8 de juliol de 2018.  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. 
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6.  ÒRGANS DE GOVERN 
 
La Junta de Govern de l’IPEP està constituïda  de la següent manera: 
  

• El/la president/a, que serà l’Alcalde de l’Ajuntament de Palafrugell o regidor/a en 
qui delegui: 
 Sr. Josep Piferrer Puig  

• El/la Vicepresident/a, 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 (ATP): 
- 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. Xavier Gómez Meier (titular) 
      Sra. Nuria Farràs (suplent)  

• Representant de l’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 
 
• Representant de les entitats culturals del municipi: 

     Sr. Anna Aguiló Miquel 

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

• Interventor: 
 Sr. Gustavo Tapias    

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

 

 

7.  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. 
Responsable del Flors i Violes. 
Responsable webs de promoció turística (www.visitpalafrugell.cat, 
www.garoinada.cat ) i community manager. 
Atenció al públic. 
sfont@palafrugell.cat 
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Clàudia Cama (Fins el març del 2018) 
Responsable de publicacions, edicions i publicitat. 
Responsable de la Cantada d’Havaneres de Tamariu. 
Atenció al públic.      
ccama@palafrugell.cat 
 
Ferni Badi (A partir de l’abril 2018) 
Responsable de publicacions, edicions i publicitat. 
Responsable de la Cantada d’Havaneres de Tamariu. 
Atenció al públic. 
fbadi@palafrugell.cat   
 
Anna Sàbat (D’abril de 2018 al gener de 2019 substituint la Clàudia Cama) 
Atenció al Públic. 
Responsable del sistema integral en destinació (SICTED) 
Responsable de la botiga. 
asabat@palafrugell.cat /  turisme@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'informadors/res turístics/ques signada amb data 22 de març de 2018 (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 al 30 de setembre i caps de setmana de 
la primera quinzena d'octubre. 
 
• 1 persona per l'oficina de turisme del TMP. De l’1 de juny a 30 de setembre. 
 
• 1 persona per l'oficina de turisme de Tamariu. De l'1 de juny a 30 de setembre. 
 
• 1 persona de reforç per cobrir els dies festius del personal d'oficines de turisme. De 
l'1 de juny a 31 d’octubre. 
 
• 1 persona de reforç per l'OTPG  del 30 de maig a 30 de setembre. 
 
• 2 persones per cobrir les oficines de turisme de Calella i Llafranc pel pont de Tots 
Sants, de l’1 al 4 de novembre. 
 
 
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 
 
Cristina Martí 
Secretària de l’Associació de comerciants de Palafrugell. 
Responsable de la dinamització comercial. 
cmarti@palafrugell.cat 
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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 transversalment el SOMI i el 
departament d’emprenedoria (ambdós 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 
 
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 
 
Marc Salellas Garcia 
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. 
Tècnic de prospecció i comunicació (del 31 d’octubre del 2018 a 29/04/2019). 
msalellas@palafrugell.cat 
 
 
SECCIÓ EMPRESA 
Sònia Planas  
Assessora en emprenedoria del Projecte Catalunya Empren. 
splanas@palafrugell.cat 
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Sílvia Monar 
Responsable del butlletí  de l’IPEP, del Polígon d’activitat econòmica (PAE) i del Pla 
Director de la Bicicleta de Palafrugell.  
smonar@palafrugell.cat 
 
 
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 13 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019 amb un 
contracte de 37,5 hores setmanals cadascuna. 

 
 

8.  CURSOS I JORNADES REALITZADES PEL PERSONAL DE L’IPEP. 
 

Els cursos de formació i reciclatge realitzats pel personal de l’ IPEP aquest any 2018, 
han estat els següents:  
 

• Experiències de turisme de compres en el territori  
Data: 31 de gener 
Horari:  9.30 a 14.00h 
Lloc: Cambra de Comerç de Girona 
Organitza: CCAM 
Assistents: 

- Sofia Font  
- Eva Torres 

  
• Formació per a comandaments en funcions directives  

Data: 13/02/2018 i 10/04/18 
Horari: 9.00 a 13.00h 
Lloc: CME 
Organitza: Ajuntament de Palafrugell 
Assistents:  

- Carme Ramírez 
 

• Dinamització i estratègia digital per a la promoció de la destinació.  
Data: 14 de febrer 
Horari: 9.30 a 14.00h 
Lloc: Cambra de Comerç de Girona 
Organitza: CCAM 
Assistents: 

- Sofia Font  
- Cristina Martí 
- Eva Torres 

 
• Màrqueting emocional i experiencial, connectant amb el client!  

Data: 27 de febrer 
Horari: 9.00 a 14.00h 
Lloc: Parc Científic i Tecnològic de la UDG 
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Organitza: Patronat de Turisme Costa Brava  
Assistents:  

- Sofia Font   
 

• 1,2,3 ja! Comença l’entrevista Elevetor pitch 
Data: 1 de març 
Horari: 10.00 a 11.00h 
Lloc: Pavelló Firal de La Bisbal d’Empordà 
Organitza: Consell Comarcal – Saló de Formació i Ocupació 
Assistents:   

- Tània Segués 
 

• Posa en valor les teves competències professionals 
Data: 1 de març 
Horari: 11.00 a 12.00h 
Lloc: Pavelló Firal de La Bisbal d’Empordà 
Organitza: Consell Comarcal – Saló de Formació i Ocupació 
Assistents:  

- Tània Segués 
 

• El futur, un repte personal. Esperança i autoresponsabilitat 
Data: 2 de març 
Horari: 11.30 a 12.30h 
Lloc: Pavelló Firal de La Bisbal d’Empordà 
Organitza: Consell Comarcal – Saló de Formació i Ocupació 
Assistents:  

- Margarita Alcántara 
 

• Sessions de treball: “com presentar el comerç de forma efectiva” 
Data: 2, 9, 16 i 23 de març   
Horari: 9.00 a 14.00h 
Lloc: Casa de Cultura de Girona 
Organitza: Diputació de Girona 
Assistents: 

-  Eva Torres 
-  Cristina Martí 
 

• Formació sobre novetats ortogràfiques i l’ús de l’optimot 
Data: Març, abril, maig i juny 
Horari: 8.00 a 10.00h o 12.00 a 14.00h (2h un sol dia) 
Lloc: CME 
Organitza: Ajuntament de Palafrugell 
Assistents:  Tot el personal de l’IPEP 
 

• Funcions directives per a comandaments 
Data: 13 de març i 10 d’abril 
Horari: 9 a 13.00h (8 hores) 
Lloc: Centre Municipal d’Educació 
Organitza: Ajuntament de Palafrugell 
Assistents:  

- Carme Ramírez 
 
 
 



 

 32 

 
• Taller pràctic de tècniques de creativitat per a la generació d'idees en 

l'àmbit cultural  
Data: 27 de març 
Horari: 9.00 a 14.00h 
Lloc: Girona 
Organitza: Patronat de Turisme Costa Brava Girona 
Assistents: 

- Sofia Font  
- Marta Moreno 

 
• Jornada sobre la nova llei de comerç  

Data: 10 d’abril 
Horari: 9.30 a 14.00h 
Lloc: Casa de Cultura de Girona 
Organitza: Associació catalana de municipis i la Direcció General de Comerç de la 
Generalitat 
Assistents:  

- Sílvia Roca 
  

• Formació per a comandaments en funcions directives  
Data: 12/04/2018 i 19/11/18 
Horari: 9.00 a 13.00h 
Lloc: CME 
Organitza: Ajuntament de Palafrugell 
Assistents:  

- Sílvia Beleña 
 

• Nova Llei de contractes del sector públic  
Data: 13 d’abril 
Horari: 9.00 a 11.00h 
Lloc: TMP 
Organitza: Ajuntament Palafrugell 
Assistents:  

- Sílvia Roca 
 

• Curs sobre aplicacions del Programa Adobe Acrobat DC 
Data: 18 d’abril 
Horari: 8.00 a 10.00h 
Lloc: TMP 
Organitza: Ajuntament de Palafrugell 
Assistents:  

- Margarita Alcàntara 
- Sílvia Monar 

 
• Jornada “L’opció cooperativa per a iniciar un negoci” 

Data: 6 de juny  
Horari: 9.30 a 11.30h 
Lloc: Cambra de Comerç de Palamós 
Organitza: Promoció Econòmica Palamós 
Assistents:  

- Carme Ramírez 
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• Comunicar per la igualtat de gènere 

Data: 27 de juny i 19 de setembre 
Horari: 10.00 a 14.00h i de 10.00 a 12.00h (durada: 6 hores) 
Lloc: Edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona - Aules de formació 
Plaça de Pompeu Fabra, 1 
Organitza: Escola d’Administració Pública 
Assistents:  

- Sophie Font 
- Sílvia Monar 
- Carme Ramírez 

 
• Curs Bàsic de Prevenció de riscos laborals 

Data: 11 de juliol 
Horari: 9.00 a 11.00 h o de 11.00 a 13.00h 
Lloc: Activa Mutua 
Organitza: Ajuntament de Palafrugell 
Assistents:  

- Margarita Alcàntara 
- Ferni Badi 
- Olga Codina 
- Cristina Martí 
- Marta Moreno 
- Sílvia Roca 

 
• Treball en equip 

Data: 25 de setembre 
Horari: 9.00 a 12.30h 
Lloc: Consell Comarcal baix Empordà 
Organitza: Consell Comarcal  
Assistents:   

- Tània Segués Agusca 
- Anna Teixidor 

 
• Curs de Procediment Administratiu 

Data: 3,8, 15 i 18 d’octubre 
Horari: 9.00 a 14.30 hores 
Lloc: l’IDEC (Institut d’Educació Contínua) Universitat Pompeu Fabra Balmes, 134 
Barcelona. 
Organitza. Federació de Municipis de Catalunya 
Assistents:   

- Olga Codina 
 

• Gestió del canvi en les organitzacions 
Data: 29 d’octubre 
Horari: 9.00 a 12.30h 
Lloc: Consell Comarcal Baix Empordà 
Organitza: Consell Comarcal  
Assistents:   

- Anna Teixidor 
- Sílvia Beleña 
- Carme Ramírez 
- Sònia Planas 
- Tània Segués 
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• El Reglament General Europeu de Protecció de Dades   

Data: 15 i 19 d’octubre 
Horari: 8.30 a 10.30h o de 12.00 a 14.00h 
Lloc: TMP 
Organitza: Ajuntament de Palafrugell 
Assistents:   

- Narcís Ferrer 
- Sílvia Monar 
- Marc Salellas 
- Anna Teixidor 
- Olga Codina 
- Carme Ramírez 
- Sònia Planas 
- Tània Segués 
- Sílvia Roca 
- Margarita Alcàntara 
- Anna Sàbat 
- Ferni Badi 
- Sofia Font 
- Marta Moreno 

 
• III Jornada de Patrimoni Cultural  

Data: 08/11/18 
Horari: 9.00 a 14.30h 
Lloc: Edifici La Pedrera de Barcelona 
Organitza: Agència Catalana del Patrimoni Cultural 
Assistents:  

- Marta Moreno 
 

• Retail Tour Vic (visita associació comerciants i eixos comercials) 
Data: 12 de novembre 
Horari: 10.00 a 15.00h  
Lloc: Vic Comerç i eixos comercials 
Organitza: IPEP 
Assistents: 

- Sònia Planas 
- Narcís Ferrer 
- Cristina Martí 

 
• Gestió situacions amb discrepància 

Data: 21 de novembre 
Horari: de 9 a 12:30 h 
Lloc: Consell Comarcal del Baix Empordà 
Organitza: Consell Comarcal del Baix Empordà 
Assistents:  

- Tània Segués 
- Margarita Alcàntara 

 
• Pla de formació en habitatge 2018  

Data: 22 de novembre 
Horari: 9.15 a 14.00h 
Lloc: Caixa Fòrum de Girona 
Organitza: Diputació de Girona – Departament d’habitatge 
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Assistents:  
- Marta Moreno 

 
• Retail Tour Olot (visita eixos comercials i Mercat Olot) 

Data: 22 de novembre 
Horari: 9:30 a 15.00h 
Lloc: Can Trinxeria, eixos comercials i Mercat d’Olot 
Organitza: Diputació de Girona 
Assistents: 

- Sílvia Roca 
- Eva Torres  
- Cristina Martí 
 

• Congrés d’emprenedoria - Alta Mar  
Data: 29 de novembre  
Horari: 9.30 a 21.00h 
Lloc: Palau Firal Sant Antoni de Calonge 
Organitza: Viver i plataforma d’empreses Altamar - Sant Antoni de Calonge 
Assistents:  

- Sònia Planas 
 
• Jornada tècnica Nous Models per a la dinamització del comerç 

Data: 30 de novembre 
Horari: 9.30 a 14.00h 
Lloc: Gran Hotel Monterrey de Lloret de Mar 
Organitza: Ajuntament de Lloret de Mar 
Assitents:  

- Eva Torres 
- Cristina Martí 

 
• Sessió informativa sobre atenció a persones consumidores  

Data: 4 de desembre 
Horari: 11.00 a 13.30 h 
Lloc: Consell Comarcal Baix Empordà 
Organitza: OCIC Baix Empordà 
Assistents:  
                - Sílvia Roca 
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ÀREES CLAUS 
 

1. DINAMITZACIÓ EMPRESARIAL COMERCIAL I DE MERCAT 

 
 

1. POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA PALAFRUGELL. 
 
La nova aposta de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP) ha estat 
dinamitzar els Sectors d'Activitat Econòmica, coneguts tradicionalment com a polígons 
industrials, per tal d’atraure-hi noves empreses i consolidar les ja existents. 

Palafrugell sempre ha comptat amb una gran tradició industrial.  El suro va dur al 
nostre municipi una industrialització precoç i va convertir Palafrugell en un gran centre 
de producció internacional. Amb el temps, la producció industrial s’ha anat 
diversificant, i actualment Palafrugell compte amb 6 zones d’activitat econòmica o 
polígons industrials on es concentren bona part de les empreses del municipi. 

En una primera fase d’execució, aquesta dinamització va comptar amb la presentació 
de la pàgina web www.palafrugellindustrial.cat  el 7 de febrer a l’auditori del Museu 
del Suro, que pretén ser una finestra al món de tots els sols i les naus disponibles en 
els polígons industrials. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Al llarg de l’any s’han realitzat diverses reunions amb les empreses dels polígons, així 
com amb les empreses i els tècnics de l’Ajuntament de Begur, ja que els polígons dels 
dos municipis estan de costat. En aquestes reunions s’han constituït una sèrie de 
taules de treball que començaran durant el primer semestre de 2019, per tal de tractar 



 

 37 

no només la dinamització, sinó també el micro-entorn, la senyalització, la fibra òptica 
entre d’altres. 
 
 
En una d’aquestes trobades vam tenir la presència de l’experta en planejament 
urbanístic i sectors industrials, Maria Buhigas, que va fer una exposició sobre com 
millorar la competitivitat dels polígons, des de la vessant de l’administració com des de 
les empreses i propietaris de sòl industrial.  
 
 

2. DINAMITZACIÓ COMERCIAL I DE  MERCATS. 

A. Evolució del Pla d’Acció Comercial 
 
El 22 de febrer de 2018 es va presentar oficialment el Pla d’acció comercial, document 
que ha de servir per afavorir la cohesió entre comerciants, el vincle amb l'administració 
pública i la dinamització comercial. 
 
Val a dir que el document resultant era fruit d’un any de treball i d’anàlisi exhaustiu en 
el que s’havia comptat amb la participació activa de més de 80 empresaris del sector 
comercial, així com també es va fer un estudi d’hàbits de consum de més de 500 
enquestes presencials a residents de Palafrugell, segona residència i entorn proper. 
 
A partir d’aquesta base, s’han creat 3 grups de treball, formats per comerciants que 
han estat actius i actives durant tot el procés participatiu que ha tingut aquest projecte, 
i que coincideixen amb les 3 línies estratègiques marcades al propi pla:  
 

1. Col·laboració, consens i integració, format per 4 empresaris: 
Electrodomestics Corbí, Roman’s Cakes, Perfumeria Frigolé i Natalia Fashion Man & 
Boy. 

2. Activitat comercial i competitivitat, format per 5 empresaris: Rose & Fun, 
Ca la Ramona, Kosa Bistro, Calçats Xics i Casellas. 
 

3. Paisatge comercial urbà, format per 3 empresaris: Sabateria Cama, 
Estanc Empordà i Casa Peya Hotel. 
 

 
L’objectiu d’aquestes reunions, de durada d’una hora i mitja, és poder desgranar 
aquestes línies estratègiques i treballar de manera àgil directament amb els agents 
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implicats (els comerciants) els diversos temes que es proposen a la reunió i que tenen 
implicació directa amb el sector comercial. 
 

• Reunions celebrades durant aquest any:  
 
Grup 1  – Col·laboració, consens i integració. Dimecres 30 de maig  
Temes tractats:  
• Debat sobre com hauria de ser una nova entitat de comerciants. En el Pla d’acció 
comercial es proposen i descriuen accions per tal de concretar el què i com ha de ser 
una nova entitat. A nivell tècnic s’expliquen alguns models de gestió de les zones 
comercials urbanes de referència a nivell internacional que poden servir d’exemple i 
guia per a la creació d’aquesta entitat. 
• Organització Visita experiencial. El Pla d’acció proposa la necessitat de donar eines 
per tal d’afrontar els reptes de l’associacionisme, oferir un seguit d’accions orientades 
a conèixer les tendències, moviments i corrents actuals vinculats a la promoció 
d’espais d’interès comercial. 
 
Es proposa la creació d’un programa de visites a d’altres municipis de Catalunya que 
es consideren exemplars en la dinamització comercial a escollir entre aquests: Mataró, 
Sant Boi de Llobregat i Vic. 
 
Dimarts 2 d’octubre: 
Temes tractats: 
• Organització Visita experiencial. Es decideix el municipi a visitar. Finalment, després 
d’un anàlisi exhaustiu i d’un primer contacte amb les àrees de promoció econòmica 
dels municipis anteriors i, en el cas de Vic, de l’Associació de Comerciants, s’acorda 
per unanimitat anar a Vic. 
• Proposta formativa tardor – hivern 2018. Es presenta el pla de formació per al darrer 
trimestre de l’any 2018, sorgit de les aportacions dutes a terme al grup de treball 
d’Activitat comercial i competitivitat. 
• Proposta formativa 2019. Es proposen una sèrie de tallers formatius, adaptats a les 
necessitats i inquietuds del sector per poder treballar de cares a la formació 2019. 
• En aquesta trobada també s’informa que properament se’ls convocarà a una reunió 
on se’ls presentarà un projecte d’e-commerce a nivell de municipi. 
 
Grup 2  – Activitat comercial i competitivitat. Dimecres 16 de maig 
Temes tractats: 
• Debat de les diverses propostes formatives proposades al Pla d’acció. Futures 
propostes formatives per a la tardor - hivern 2018. Es debaten totes les propostes que 
es fan al Pla d’acció comercial sobre les diverses tipologies de negoci (emprenedors, 
de recent creació, consolidats...), així com la necessitat de digitalitzar el comerç, fer 
microcàpsules formatives orientades a optimitzar el negoci. 
 
En relació a aquest tipus de formació, que ja proposava el Pla d’acció comercial, 
s’explica que l’IPEP, a través del Projecte Singular “Palafrugell, competències i 
oportunitats laborals” n’ha dut a terme aquest 2018 algunes microcàpsules formatives 
per al sector, tant comerç com mercat: francès 1 i 2, aparadorisme, empaquetatge de 
producte, col·locació estratègica de producte i neteja del peix, amb un total de 120 
assistents als cursos.  

Dimarts 18 de setembre 
Temes tractats: 
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• Proposta formativa tardor – hivern 2018. Seguint amb el desenvolupament del Pla 
d’acció comercial i les aportacions de la darrera reunió mantinguda en aquest grup de 
treball i conjuntament amb el departament d’emprenedoria es proposen un pla d’acció 
formativa al darrer trimestre de l’any 2018, on s’inclou ja una novetat important: un 
assessorament de 4 hores individualitzat per aquells comerços que assisteixin un 
mínim de 3 càpsules formatives. 
• Campanya de dinamització comercial de Nadal. En aquest grup de treball també va 
sorgir la necessitat que l’administració s’impliqués en la campanya comercial de Nadal 
i d’aquí va sortir l’embrió del que seria més endavant la campanya Nadal a Palafrugell, 
Aquí ho trobaràs tot. 
• Proposta formativa 2019. Es proposen uns títols de tallers formatius i s’emplaça als 
membres del grup de treball a proposar-ne més per poder crear el pla formatiu 2019. 
• En aquesta trobada també s’informa que properament se’ls convocarà a una 
reunió on se’ls presentarà un projecte d’e-commerce a nivell de municipi. 
 
Dimecres 17 d’octubre 
Temes tractats 
Monogràfic campanya de Nadal. Es presenten al grup de treball les propostes que han 
treballat les tècniques de l’IPEP per donar el vist i plau i continuar amb l’execució de la 
campanya. 
 
Grup 3  – Paisatge comercial urbà. Dimecres 9 de maig 
Temes tractats 
• Seguint el Pla d’acció comercial, es fa una revisió dels serveis públics, començat per 
l’enllumenat públic. S’informa que s’està elaborant un pla director d'enllumenat per a 
tot el municipi (tots els nuclis inclosos Llofriu, Ermedàs, Calella, Llafranc, Tamariu i 
Palafrugell) i de la previsió i del marge de maniobra que es pot aplicar per aquesta 
zona centre, i que pugui suportar el finançament propi de l'Ajuntament, per tal que 
aquest grup de treball pugui fer incidència. 
 
Dimecres 19 de setembre 
Temes tractats 
• Trobada amb els regidors de promoció econòmica, el Sr. Albert Gómez i obres 
públiques, el Sr. Lluís Ros, per tractar els temes de les obres del carrer sant Sebastià i 
la peatonalització del centre. 
 
Dilluns 26 de novembre 
Sortida a Vic. Retail Tour a Vic Comerç 
Assistents: 10 comerciants i 4 tècnics. 
Visita experiencial al centre urbà i trobada amb el gerent de l’entitat Vic Comerç, Roger 
Noguer. Explicació detallada del que és l’entitat, el funcionament, com es nodreix i 
quina relació té amb l’administració. 
 
Dijous 13 de desembre 
Monogràfic projecte e-commerce.  
 
L’empresa TIC Serveis proposa al comerç urbà de Palafrugell un entorn virtual on 
connectar consumidors i productes, a través d’una plataforma de comerç electrònic. 
 
Un sistema centrat en oferir igualtat d’oportunitats als propietaris de botigues i ajudar-
los a arribar als nous compradors de l’Era de la Informació. 
 
Una prova pilot que ens proposen començar a Palafrugell i que tindria un cost molt 
petit, assumible en part per l’administració i una part molt petita pel propi negoci. 
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B. 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.  
 

• Campanya de comunicació EL Mercat de Palafrugell – Ref. 6.4  
Esdeveniments  
 

• Tasta el Mercat – Ref. Punt 6.3  Esdeveniments  
 

• Participació en la Campanya de Nadal – Ref. 6.4  Esdeveniments  
 

• Participació del mercat en la campanya municipal Flors i Violes decorant el 
mercat –  Ref. Punt 6.2  Esdeveniments   
 
 

C. Enllumenat de Nadal 
 
Aquest 2018 s’ha dut a terme un  primer concurs per al subministrament d'elements 
d'ornamentació per a l'enllumenat de Nadal dels carrers Ample, Mestre Sagrera, 
Torres Jonama i Pompeu Fabra, amb un pressupost de 50.000€ IVA inclòs. 
 
L’objectiu prioritari ha estat consolidar els carrers on l’any passat es va iniciar el canvi. 
També s’ha fet un reforç d’enllumenat als carrers Barris i Buixó i Estret amb la formula 
de lloguer, degut al malestar de la il·luminació d’ambdós. 
 
Es parla d’un primer concurs perquè la voluntat política seria poder fer una inversió de 
4 anys en total (50.000€ IVA Inclòs x 3 anys més que quedarien) prioritzant cada any 
les zones fins acabar canviant l’enllumenat de Nadal de tot el municipi. 
 
Aquest plantejament hauria d’incloure un pla director que marqui les línies estètiques, 
tècniques i econòmiques que caldria tenir en compte perquè aquest enllumenat 
comprat per fases tingui una coherència global. 



 

 41 

 
3. GESTIÓ DE MERCATS. 

A. Mercat diari i setmanal 
 

NÚMERO D’ESPAIS i TITULARS MERCAT DIARI 

 
 Número espais  Número 

titulars 

 
 
Fruita i verdura Pi i Margall 19 

 
18 
 

EXTERIOR Fruita i verdura 
aparcament 6 6 

  25 espais 24 titulars 

 
 
Parades mercat de la carn 
 

14 11 

 
Parades mercat del peix 
 

8 8 

 
22 espais 

 
19 titulars 

 

INTERIOR 

 
TOTAL 

 
47 espais 

 
43 titulars 

 
 

NÚMERO PARADES MERCAT SETMANAL 

Primer semestre 
 
Núm. de parades………….…..88 
 

Segon semestre 
 
Núm. de parades…………….. 88 
 

 
 
AMPLIACIONS TRAMITADES  

Mercat setmanal parada 6FVPM 1 ampliacions 

TOTAL 1 
 
 

REDUCCIONS METRES PARADES TRAMITADES 

Mercat setmanal parada 0 reduccions 

TOTAL 0 
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M.Setmanal parada  0 
 
TRANSMISSIONS 
TEMPORALS  
PARADES 
 

TOTAL TRANSMISSIONS TEMPORALS 0 

 
 

NOVES ALTES 

Mercat setmanal parades  0 
 

TOTAL 0 
 
 

CANVI VENDA PRODUCTE O AMPLIACIÓ VENDA 
PRODUCTE 

Mercat setmanal parades 4.098, P02peix  2 

TOTAL 2 
 
 

CANVIS DE NOM DE PARADA 

Mercat diari parades   
0 

Mercat  setmanal parades (1.057, 1.022 i 3.016)  
3 

TOTAL 
 

3 
 

 
 

Mercat diari parades (fruita i 
verdura 31, i P02peix)  

 
2 
 

 
Mercat setmanal parades 

 
 0 

 
TRASPÀS PARADES  

MERCAT 

TOTAL 2 

 
 

 
Mercat  setmanal parada (1.012, 1.056 i 3.001) 

RENÚNCIES MERCAT TRAMITADES  
 
 
3 

 
TOTAL 

 
3 
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REVOCACIONS MERCAT TRAMITADES 
 

 
Mercat  setmanal parades (FV42PM) 
 

1 

TOTAL 1 

 
 
Noves sol·licituds presentades per obtenir parada al mercat setmanal / diari 2018: 

 

TIPOLOGIA PRODUCTE SOL·LICITUDS  PRESENTADES 

Bijuteria i regals 1 
Calçat 1 
Ceràmica 1 
Embotits formatges i olives 1 
Fruita i verdura 2 
Verdures ecològiques 1 
Menjar Japonès 1 
Xurreria 1 

TOTAL  9 

 
 

B. Concessions d’ocupació de via pública per la temporada d’estiu 
2018 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 : 
 

CALELLA AUTORITZACIONS LLOC Metres lineals concedits per 
autorització 

 
Artesania 2 c. de Chopitea 3 ml. 

 
Bolsos i  bijuteria 1 Pl. St. Pere 3 ml. 

 
Trenes 1 Pl. St. Pere 2 ml. 

 
Trenes 1 c. les Voltes 2 ml. 

 
Caricatures 1 c. Calau 1 ml. 

LLAFRANC AUTORITZACIONS LLOC Metres lineals concedits per 
autorització 
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Artesania 2 Ps. de Cípsela                       3 ml. 

Trenes 1 Ps. de Cípsela  2 ml. 

TAMARIU AUTORITZACIONS LLOC Metres lineals concedits per 
autorització 

 
Artesania 2 Ps. del Mar 3 ml. 

 
Trenes 1 Ps. del Mar 2 ml. 

 
TOTALS 

 
12   

21 ml. 
 
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 de cares a la temporada 
d’estiu 2018 hi ha hagut un total de 12 llicències atorgades. 
 

• 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 c/ Cavallers  

 
el 1r diumenge de 

cada mes durant tot 
l’any. 

 

1 col·lectiu 
d’artesania i 
alimentació 

 
5 ml 

 
c/ Cavallers  

el 3r diumenge de 
cada mes durant tot 

l’any. 
 

 
 

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

45 

 
Ps. 

Canadell Setmana Santa 



 

 45 

(Calella) 

 
45 

 
Ps. 

Canadell 
(Calella) 

Mercat de la Diada 

 

 
35 

 
Ps. del Mar 
(Tamariu) 

 
1r dissabte de 

setembre (havaneres 
de Tamariu) 

 

Lot 2: Calella i Tamariu (mercats dissabtes) 

 
20 

 
Ps. 
Canadell 
(Calella) 

 
2n dissabte de juliol i 
agost. 

 
1 col·lectiu 
d’artesania i 
alimentació  

 
20 
 

 
Ps. del Mar 
(Tamariu) 

 
Tots els dissabtes de 
juny, juliol i agost 
 

Lot 3: Llafranc (mercats de dimecres) 

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. 

 
• Altres concessions atorgades:  

 

TAMARIU AUTORITZACIONS LLOC Metres lineals concedits per 
autorització 

Llaminadures 1 Passeig del Mar 

 
Festa Major Tamariu 

15 d’agost 2018 
 

Xurreria 1 Passeig del Mar 

 
Festa Major Tamariu 

15 d’agost 2018 
 

CENTRE VILA AUTORITZACIONS LLOC TEMPORADA ESTIU 

Xurreria 1 Camp d’en Prats 
 

D’abril a desembre 2018 
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Llaminadures 2 Camp d’en Prats 

Festes de primavera 
20 de maig 2018 
Festa del Barri 

8 de setembre 2018 

Castanyes 1 Pl. Nova 

 
Del 16 d’octubre 2018 al 16 de 

gener de 2019 
 

 

C. Mercat de les Havaneres de Calella 
 
El dissabte 7 de juliol al Mercat de les Havaneres han participat un total de 41 parades, 
de les quals 24 han estat muntades al passeig del Canadell i 13 al c. 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 72 metres lineals i al c. Francesc Estrabau  31 
metres lineals. El nombre de parades ha disminuït i també els metres en relació als 
anys anteriors. 
 

PERÍODE 2018 2017 2016 

 
Nombre parades 

 
41 42 38 

 
Metres lineals 

 
72 100 94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Al haver-hi més increment de parades de 2 metres lineals i haver augmentat el nombre 
de parades al carrer de Francesc Estrabau els ingressos de l’any 2018  en general 
s’han incrementat en 100,58,€ en relació a l’edició anterior. 
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D. Mercat de les Havaneres de Tamariu 
 
Dates del mercat: 1 de setembre de 2018. 
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. 
 

E. Músics d’ estiu 
 
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, Llafranquí 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 
24/05/2018 i mitjançant exp. 121/2018 d’autoritzacions d’espais municipals va aprovar 
les 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 15 de juny fins el 15 de 
setembre de 2018. 
 
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 
• Juny ................................. 31,90€/mes 
• Juliol i agost ....................  42,00€/mes 
• Setembre ........................  31,90€/mes 

 
Els mesos de juny, juliol, agost i setembre es cobra el mes sencer, no es prorrateja. 
 
El mes de juny es varen autoritzar a dos grups, el juliol cinc grups, l’agost sis grups i el 
setembre dos grups, que s’han anat repartint les actuacions equitativament als nuclis 
de Calella, LLafranc i Tamariu segons horaris i dates establerts per l’Institut de 
Promoció Econòmica de Palafrugell . 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. 
 
Ingressos previstos 578,70€ segons autoritzacions atorgades. 
 
Aquest any s’han repartir uns segells a les oficines de turisme de Calella, Llafranc i 
Tamariu on hi ha el logo de l’Institut de Promoció Econòmica i un espai per omplir la 
data en el qual s’ha actuat. Les oficines de turisme s’han encarregat de validar les 
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dates d’actuacions dels músics, amb la finalitat de poder controlar l’assistència i el 
compliment del compromís establert per actuar a la via pública. 
 

• Valoració: 
 
Ha estat el segon estiu, aquest any s’ha millorat en el control, tot i que és molt difícil 
poder controlar ho des de les oficines de turisme. Doncs hi ha franges horàries que 
aquestes romanen tancades, els músics tampoc han col·laborat gaire alhora de dur a 
validar les targes que se’ls ha donat per aquest control.  
 
Referent al tema de les autoritzacions, els mateixos músics no respecten els dies 
atorgats, ho canvien constantment, ja que el seu repertori no és fix i avui es 
comprometen per actuar a Palafrugell i potser demà els surt un compromís millor en 
alguna altra localitat. 
 
És un tema complex que caldria estudiar de cares a la temporada d’estiu 2019 i que 
potser la millor opció seria donar les autoritzacions a diari i controlar-ho tot des de 
seguretat vial, es considera potser una competència menys turística i més de control 
viari. 
 

F. Ingressos generats per mercats i ocupacions de via pública. 
 

CONCEPTE IMPORT 

Mercat de les havaneres de Calella (dissabte)   3.706,14€ (ingressos IPEP) 
Lot 1 (Setmana Santa, diada, hav. Tamariu)      525,00€ (ingressos Ajuntament) 
Lot 2 (Calella i tamariu mercats dissabtes)   1.500,00€ (ingressos Ajuntament) 
Lot 3 (Llafranc mercats dimecres)   1.300,00€ (ingressos Ajuntament) 
Lot 4 (Tamariu mercat de diumenges)      600,00€ (ingressos Ajuntament) 
Artesans individuals Calella, Llafranc, Tamariu   3.600,00€ (ingressos Ajuntament) 
Músics de carrer      578,70€ (ingressos Ajuntament) 
Estands i atraccions pista de gel   3.387,73€ (ingressos IPEP) 
Publicitat lones pista de gel   3.436,40€ (ingressos IPEP) 
Col·laboració Garoinada 2018   3.790,00€ (ingressos IPEP) 

 
 

G. Reunions amb el sector 
 

• 2 reunions amb els representants de l’Associació del mercat diari, per tractar de 
la campanya de comunicació del Mercat de Palafrugell i de la seva promoció. 

• 3 reunions amb tots els operadors del mercat per tal de fer-los partícips de les 
decisions i accions a realitzar en el mercat i de la campanya de comunicació. 

• 2 reunions amb els operadors del mercat de la carn per tal d’informar de les 
properes millores que es realitzaran en aquest edifici del 15 de gener al 6 de febrer de 
2019. 

• 2 reunions amb la Xarxa de mercats municipals de la Diputació de Girona amb 
representació de l’IPEP i/o de l’Associació del mercat diari per tractar de temes com 
les subvencions, experiències de mercat, campanya de comunicació “Estima el teu 
mercat”.   

• 1 reunió amb la resta de comerços del municipi. 
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H. Diversos 
 

• Col·laboració dels operadors del mercat amb la recaptació destinada a la 
investigació a l’hospital Trueta, promoguda per Xarxa de mercats municipals. 

• Col·laboració dels marxants de la fruita amb la campanya solidària de 
l’alimentació infantil organitzada per la Creu Roja. 

• Pel que fa a la formació dels operadors s’han realitzat cursos per competències 
adaptats al mercat com  francès, aparadorisme, empaquetatge. Per altra banda els 
operadors del mercat del peix han impartit formació relacionada amb el seu sector.    

• Les obres realitzades durant aquest període han estat de manteniment, a 
destacar la renovació del fals sostre de la sala de brossa del mercat.  

• Campanya de sensibilització dirigida al operadors del mercat de la fruita i 
verdura sobre la informació a facilitar a l’etiquetatge promoguda per l’Agència catalana 
de consum. 
 
 

I. Servei d’atenció al consumidor 
 
Des del servei d’atenció al consumidor s’ha atès un total de 51 persones  durant l’any 
2018. El nombre d’usuaris es manté en relació a l’any passat. 
 
Gestió de les demandes. 
 

PROCEDIMENT 2018 2017 2016 

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

36 consum 29 consum 20 Consum                    
10Telecomunicacions 

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

10 consum 13 Consum 8 Consum 

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

1 Defensor ciutadà 
1 No procedent 
 

1 Habitatge 
1 No procedent 
2 Assessorament 

2 Assegurances              
1 Serveis financers 
3 Altres departamen ts       
7 Assessorament 

Altres   3 derivats a ACC 6 derivats a ACC 
 
4 derivats a ACC 
 

TOTAL 51 52 55 

 
El 69% de les persones usuàries interessades a presentar una reclamació relacionada 
amb consum prèviament no havien presentat la reclamació a l’empresa, tant sols el 
20% s’ha derivat directament al registre de l’Ajuntament perquè presentin el full de 
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reclamació. L’1,9% s’ha derivat directament a l’OCIC del Baix Empordà, i la resta no 
estava relacionat amb consum. 
 
Comparativa anual del tipus de consultes 
 

TIPUS 2018 2017 2016 

 
Reclamacions 

 
39 

 
37 

 
27 

 
Denúncia   

1 
 
1 

 
Queixa    

1 
 
Assessorament 

 
12 

 
14 

 
26 

TOTAL 51 52 55 

 
 
Consultes per sectors 
 

SECTOR 2018 2017 2016 

Telefonia i internet 17 16 12 
Habitatge 1 3 2 
Serveis turístics lleure 1 2 3 
Subm. elèctric / gas 11 8 18 
Comerç 3 2 2 
Compravenda a distància 5 3  
Assegurances 1 3 3 
Serveis financers 1 - 4 
Restauració i hostaleria 2 1 1 
Aigua - 1 3 
Servei reparacions 5 2 3 
Transports - 4 3 
Altres 4 7 1 

TOTAL 51 52 55 

 
 
Novament la telefonia és el sector amb més reclamacions, principalment per facturació 
de servies no contractats. La segueix el sector del subministrament elèctric i gas, 
principalment per la captació de nous contractes realitzats amb mètodes no clars, tot i 
que l’actual llei de comerç estableix que les empreses comercialitzadores de llum o de 
gas no poden fer visites domiciliàries amb l’objectiu d’oferir publicitat dels seus serveis 
o de realitzar contractacions, excepte que es demani expressament. Es d’esperar que 
aquests cassos minvin ja que la llei és vigent des de l’agost del 2017. 
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2. FOMENT DE L’EMPRENEDORIA I CONSOLIDACIÓ D’EMPRESES. 

 
 
1. ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT A LES PERSONES 

EMPRENEDORES A L’HORA D’INICIAR UN  NOU PROJECTE DE 
NEGOCI. ENTITAT DE LA XARXA CATALUNYA EMPRÈN 

 
L’Espai Empresa i Emprenedoria, a l’igual que en els últims anys continua formant part 
de la Xarxa 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.    
 
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. 

 
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.  
 
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. 
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2. ASSESSORAMENT EN LA CONSOLIDACIÓ D’EMPRESES 
CREADES AMB MENYS DE 3 ANYS DE VIDA. ENTITAT DE LA 
XARXA CATALUNYA EMPRÈN. 

 
A les empreses amb menys de 3 anys de vida se’ls ofereix un assessorament en tots 
aquells àmbits que es creuen necessaris per tal d’ajudar-los en el seu creixement i 
consolidació, disminuint així la mortalitat de les noves empreses.  Cal constatar que en 
molts casos una vegada l’empresa està en funcionament no fan excessiu ús d’aquest 
servei, però en d’altres si i això els ajuda a poder tenir una bona evolució i creixement.  
Aquest assessorament a vegades passa per a un assessorament personalitzat i 
d’altres per participar en alguna càpsula formativa, sobre algun àmbit o matèria que es 
creu necessari per al bon desenvolupament del negoci. 

 
 

 
 

 
3. GESTIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE CATALUNYA 

EMPRÈN. 
 
L’Espai Empresa i Emprenedoria és el responsable de fer la sol·licitud, gestió i 
posterior justificació de la subvenció de Catalunya Emprèn, que és la que permet 
l’execució de les actuacions que hi ha dins del pla de treball. 
 
Totes les actuacions que es fan des d’aquesta àrea, tenen el suport del Departament 
d’Empresa i Coneixement i el cofinançament del Fons Social Europeu. 
 
 

4. GESTIÓ, DIFUSIÓ I CONTROL D’ACCIONS FORMATIVES PER A 
EMPRESES, PERSONES EMPRENEDORES I PÚBLIC EN 
GENERAL, EN FUNCIÓ DE LES NECESSITATS DETECTADES. 

 
Aquest any, tal i com ja va essent tradicional en els últims anys, es van celebrar dos 
períodes de sessions formatives, a la primavera, organitzades conjuntament amb el 
servei municipal d’ocupació (Ref. Punt 4 )  i a la tardor. 
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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.  Aquest any s’ha fet molt d’incís en les persones inscrites, per tal 
d’evitar baixes d’última hora, donat que hi ha hagut molta demanda i sinó alguna altra 
persona es queda sense plaça.   
 
Càpsules formatives tardor 2018: 

 
 

 
 
 
 

 
CÀPSULA FORMATIVA 

 

 
HORES 

 

 
ASSISTENTS 

 
Més eficiència = més vendes 10 16 

Instagram 4 26 
Retail Tour 5 10 

Vols emprendre? 4 12 
Dona visibilitat el teu negoci per Internet 4 15 

Vendre més i millor: El comerç: estratègia i disseny 4 16 
Fes brillar el teu comerç per Nadal 4 9 
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5. DOTAR DE CONTINGUT EL BUTLLETÍ MENSUAL DE L’IPEP EL 
BLOG I LA PÀGINA WEB  SOBRE NOTICIES I INFORMACIONS 
D’INTERÈS PER A L’EMPRESA I LES PERSONES 
EMPRENEDORES. 

 
Al llarg del 2018 s’han publicat diverses notícies d’interès per a les persones 
emprenedores i empreses tan a la pàgina web de l’IPEP, com al blog d’Ipep Empresa i 
a les xarxes socials. 
 
Són notícies que afecten a diversos àmbits però que poden ser d’interès o d’utilitat per 
als lectors, tan a nivell de subvencions i ajudes, com entrevistes a dones 
emprenedores etc. 
 
 

6. GESTIÓ, CONTROL, AVALUACIÓ I SEGUIMENT DE LES LÍNIES DE 
SUBVENCIONS PER ACTIVITATS ECONÒMIQUES LOCALS.  

 
En data 22 de febrer de 2018 es va aprovar la convocatòria de subvencions per 
activitats econòmiques locals, 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.  
 
Són subvencions per a inversions en: 
 

• Capítol I.  Millora de la imatge exterior  de les activitats econòmiques.  
• Capítol II.  Reforma dels establiments comercials i/o activitats econòmiques. 
• Capítol III.  Foment de l’emprenedoria.  
• Capítol IV.  Millora de l’estalvi energètic. 
• Capítol V.  Foment de la innovació i la competitivitat.  
• Capítol VI. Millora de les infraestructures exteriors dels establiments amb 

façana al Passeig Cipsela de Llafranc. 
 
S’han presentat un total de 19 empreses, 15 de les quals rebran la subvenció, 
representant un total de 25.073,00€. 

 
En el quadre adjunt es pot veure el detall dels capítols més sol·licitats: 



 

 55 

 

CAPÍTOL EMPRESES SOL·LICITANTS 

I 7% 

II 40% 

III 7% 

IV 13% 

V 20% 

VI 13% 

 
 

7. GESTIÓ DE LES XARXES SOCIALS PER EMPRESES I DIFUSIÓ 
ESDEVENIMENTS: FACEBOOK I TWITTER @IPEPEMPRESA. 

 
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.  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. 
 
 

8. ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ ALS JOVES. FOMENT DE 
L’EMPRENEDORIA ENTRE ELS JOVES A TRAVÉS DE XERRADES 
I TALLERS ALS INSTITUTS. 

 
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: 
 

•••• S’han fet xerrades als instituts en matèria d’emprenedoria per tal de donar a 
conèixer aquesta via entre els joves, ensenyar els recursos dels que disposen si estan 
interessats en creació d’empresa i explicar la importància de fer el pla d’empresa abans 
d’iniciar qualsevol negoci.   

•••• 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. 
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3. FOMENT DE L’OCUPACIÓ. 

 
 

1. BORSA DE TREBALL 
 
A.  Anàlisi estadístic detallat de la borsa de treball 2018. 
 

COMPARATIVA ANUAL 2018 2017 

Persones nou* inscrites a la borsa de treball 631 468 

Expedients actius 1075 863 

Empreses que han fet sol·licitud de borsa 128 122 

Ofertes gestionades 265 209 

Núm. d’insercions registrades  495 530 

 
 
L’aplicatiu informàtic nou de la borsa porta tres anys en funcionament. Les millores 
aconseguides són, entre altres, més agilitat  per al procés de preselecció de candidats, 
recollida integral de tota l’activitat de l’usuari i/o empresa, evitar tasques duplicades, 
automatització de processos ( ex. 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 1075 expedients d’usuaris actius, amb dades actualitzades 
de menys d’un any d’antiguitat d’inscripció.   
 
 
B.  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: 
 

COMPARATIVA ANUAL  2018 2017 

 
Via  d’arribada al servei: xarxa de contactes o 
iniciativa pròpia 
 

63% 64% 

Gènere:  dona 50% 55% 
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Tenen mitjà de transport 53% 57% 

Tenen o proporcionen adreça electrònica 67% 74% 

 
 
El 78% de les persones incorporades a la borsa de treball durant el 2018  tenen 
nacionalitat espanyola (el mateix percentatge que el 2017)  
 
 

     
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  
L’ estructura de l’edat dels 
inscrits es manté estable 
amb petits canvis. Puja un 3 
% els inscrits entre 46 i 55 
anys respecte al 2017.  
Baixa un 2% les persones 
entre 36 i 45.  
 

  
Lloc de naixement dels 
nous usuaris inscrits.  
 

En quant a nivell d’estudis, és 
remarcable la dada que mostra 
la importància de la formació en 
les possibilitats d’ocupació:  el 
48% dels nous inscrits tenen 
estudis secundaris o superiors, i 
són els que es reincorporen amb 
més facilitat al mercat de treball, 
essent la seva permanència a la 
borsa de treball més curta que la 
resta amb estudis primaris o 
sense estudis.  
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C.  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: En la II Jornada d’Oportunitats Laborals es van gestionar 193 llocs de 
treball (un 48% més d’ofertes que en la primera edició) que van oferir les empreses, 
majoritàriament locals.  Així dons, sumats als gestionats a la borsa, enguany en total 
s’han gestionat 458  llocs de treball . (339 al 2017) 
 
Pel que fa a la borsa de treball,  es recupera el número d’ofertes rebudes, superior al 
dos anys anteriors. 187 sol·licituds, 265 llocs de treball . L’obertura de dos grans 
superfícies: Veritas i JVSK, també contribueix a la puja de llocs de treball; de 209 del 
2017 a 265 aquest 2018.  Es manté la necessitat de l’empresa de llocs especialitzats, 
amb demandes concretes de tipus de formació i/o competències. L’empresa cerca 
persones formades i amb valors per al treball. 
 
*Paral·lelament, i a petició de l’empresa, 17 de les ofertes també es van publicar al 
portal Web “Feina Activa”.  Aquest any, hem començat a utilitzar també el portal Web  
del Consell Comarcal del Baix Empordà: Empordà Professionals per donar sortida a 
les demandes de les empreses que sol·liciten personal de proximitat i no podem donar 
cobertura a la seva demanda des del servei municipal. 
 
 
D.  Empreses que han utilitzat la borsa de treball:  
 
 

 
 
128 empreses han 

posat oferta al SOMI ( 122 al 
2017). L’estructura de la 
ubicació de les empreses 
segueix la mateixa dinàmica 
que en els últims anys, 
concentrant-se la majoria de 
les demandes al municipi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA 
DE LES EMPRESES 

Palafrugell 52 

Calella 7 

Llafranc 10 

Tamariu 6 

Rodalies 3 
Altres del Baix Empordà 27 
Resta província i 
Catalunya 22 

Estat Espanyol 1 
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SECTOR EMPRESES 
SOL·LICITANTS TIPUS ACTIVITAT EMPRESES 

Educació- cultura 8 
Lleure 3 

Sanitat/serveis socials 6 
Serveis empresa, immob. 9 

Serveis llar 6 
Serveis adminis.i auxiliars 2 

Serveis en general 6 
Transport i logística 1 

Activitats professionals 1 

SERVEIS 47 
54* 

Ett. Col·lectius 5 
Hotels 13 

Restauració 19 
Càmpings 3 TURÍSTIC 

42 
31* 

 
 Bars 

Altres serveis turístics 
3 
4 

Comerç al detall 18 
Comerç al major 1 COMERÇ 21 

23* 
Mercats 2 

Construcció 4 
Altres afins 7 CONSTRUCCIÓ 11 

3* 
  

 
EMPLEADORS 

 

2   
 1* Assistència domicili 2 

 
AGRICULTURA 

 

1   
 1* Tècnic- viticultor 1 

Indústria surera 0 
INDÚSTRIA 2  

  7* Altres Indústries 2 
Administració Local 2 

Administració comarcal 0 PÚBLIC 2 
2* 

Altres administracions 0 

 
Total 

128 
122* 

 
 

128 

‘* Xifres de l’any anterior 
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E.  Professions sol·licitades per l'empresa:  265 llocs de treball gestionats 
 

TIPOLOGIA DELS LLOCS DE TREBALL PROFESSIONS 

Administratiu/va 5 

Atenció públic en general 24 

Aux.administratiu/va 10 

càrrec intermig 1 

Comercial 1 

Comptable 2 

Secretari/ària 3 

Neteja viària 2 

Neteja 11 

SERVEIS i GESTIÓ 64 
52* 

Xòfer – repartidor/a 5 

Dependent/a 19 

Caixer/a -Reponedor/a 25 COMERÇ 46 
27* 

Venedor/a-Tècnic/a comerç 2 

Aj.cuina 26 

Cambrer/a 25 

Cambrer/a habitacions 1 

Cuiner/a 4 

Conserge 2 

Maitre 1 

Manteniment 4 

Recepcionista- Informador/a 17 

Rentaplats 5 

Socorrista aquàtic -socorrista 4 

Tècnic/a hostaleria 2 

HOSTELERIA i TURISME 100 
74* 

Vigilant 9 

Peixater/a 3 

Electricista-Lampista 5 

Perruqueria - Estètica 3 

Manobre 3 

Mecànic auto 3 

Nàutica - mariner 3 

Paleta 3 
Altres construcció 2 fuster, 1 ferrer, 1 
gruïsta 4 

OFICIS 31 
25* 

Tècnic/a  oficis - artesania 4 

Aux.geriàtric / infermeria  3 

Tècnic  horticultura-jardineria-viticultor 3 
SANITAT – MEDI AMBIENT  9 

12* 
SAD- Assistència domicili 3 

Monitor/a , tallerista 5 

Professor/a 5 EDUCACIÓ I OCI 15 
19* 

Tècnic/a social/cult./docència 5 

INDÚSTRIA 0 
6* 

Operari/a fàbrica                                              0    
 

‘* Xifres de l’any anterior 
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F. Altres dades en referència a les ofertes gestionades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Millora temps mitjà de gestió d’oferta per part del SOMI. Amb el nou aplicatiu es pot 
donar resposta a les ofertes urgents. 
 
El temps de tancament de l’oferta per part de l’empresa i el retorn que aquesta en fa al 
SOMI millora respecte als dos anys anteriors. ( 45 dies al 2016 i 2017) 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termini mitjà de gestió d'oferta (SOMI) 2,9 dies   
Termini mitjà de tancament d’ofertes (empreses) 35  dies 

La proporció de gènere en les candidatures enviades tendeix a igualar-se. 

La majoria de 
les ofertes es 
cobreixen a 
través del 
SOMI i per 
contactes. Una 
de les ofertes 
recurrent que 
no es pot 
cobrir és la de 
responsable de 
cuina i oficial 
perruqueria. 

Es manté la tendència de 
contractes temporals de curta 
durada. Un 79% són de menys 
de 6 mesos (83% al 2017). 
Millora lleugera de la durada (un 
39% son de més de 3 mesos, 
envers el 22% del 2017 
 

Fins a 3 mesos
61%

3 a 6 mesos
22%

7-11 mesos
10%

1 any o més
7%

Durada contractació

2017 
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 Si analitzem els llocs que queden per cobrir per manca de perfils adequats podem 
destacar que  aquesta és una tendència que es repeteix a les borses de treball de la 
zona i que compartim les dificultats per trobar persones candidates per a algunes 
professions:  perruquer/a, socorrista aquàtic, oficial ferrer, mecànic nàutic, xòfer amb 
titulació CAP. Val a dir que moltes d’aquestes ofertes són temporals, i algunes 
persones que tenen el perfil, prefereixen altres feines de més llarga durada o amb 
condicions socials més atractives/avantatjoses.  S’està treballant en obrir noves vies 
per la captació de candidatures i es participa en una taula de treball de tècnics 
d’ocupació del territori del Baix Empordà que abordar aquestes problemàtiques 
laborals.  
 
 

2. 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 45 cartelleres exposades , 6 han estat elaborades per nosaltres . 
 
Aquest 2018 el servei s’ha ofert 45 setmanes. 

 
PUNT DE FEINA 2018 2017 2016 

Total visites ateses 879 1.095 1.291 
Total persones ateses 475 544 612 
Mitjana usuaris per setmana 20 25 29 
Mitjana de sessions per usuari 1,8 2 2,1 

 
 
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  (Ref. punt 4 - Promoció de la formació per 
l’ocupació i el desenvolupament). 
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3. PARTICIPACIÓ EN PROJECTES OCUPACIONALS: 
 

PROGRAMA ENTITATS 
INTERVINENTS PARTICIPANTS ACCIONS 

TREBALL I FORMACIÓ 
2017-2018 

 
Línia A: PANP 
Línia B: PRMI 
Línia C: DONA 

SOC, AJUNTAMENT -
SOMI 

 
14 PARTICIPANTS 

 
4 participants anuals 

10 participants 6 mesos 
4 digitalitzadors/es 
6 Informadors/es 

4 pintors 
 
 

Coordinació, execució i 
justificació del programa 
 

TREBALL I FORMACIÓ  
2018-2019 

 
Línia A: PANP 
Línia B: PRGC 
Línia C: DONA 

SOC, AJUNTAMENT 
DE PALAFRUGELL-

SOMI 

 
13 PARTICIPANTS 

 
3 participants anuals 

10 participants 6 mesos 
  6 Aux administratiu/iva 

2 Informadors/es 
5 peons 

 

Sol·licitud, coordinació, execució  

 
PROGRAMA DE 

CONTRACTACIÓ DE 
JOVES TITULATS EN 

PRÀCTIQUES 
De novembre de 2017 a 

maig 2018 
 

SOC, SOMI 
AJUNTAMENT DE 

PALAFRUGELL 
4 JOVES Sol·licitud, coordinació àrees, 

selecció, execució i justificació 

 
PROGRAMA DE 

CONTRACTACIÓ DE 
JOVES TITULATS EN 

PRÀCTIQUES 
D’octubre de 2018 a 

abril 2019 
 

SOC, AJUNTAMENT 
DE PALAFRUGELL-

SOMI 
5 JOVES Sol·licitud, coordinació àrees, 

selecció, posada en marxa. 

 
JOVES PER 

L’OCUPACIÓ 2017-18: 
Operacions bàsiques en 

bar i restaurant 
De gener 2017 al març 

del 2018 
 

SOC, CCBE I SOMI 10 JOVES 

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

PROJECTE  SOM 
SINGULARS 18-19 SOC, CCBE I SOMI 10 JOVES 

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

Programa REFERENT 
D’OCUPACIÓ JUVENIL 

SOC/ÀREA 
JOVENTUT 

AJUNTAMENT I SOMI 

Joves de 16 a 29 anys de 
Palafrugell que ni 

estudien ni treballen 

Participació en la sol·licitud i 
coordinació 
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DISPOSITIU DE 
TREBALL ALS BARRIS 
De gener a desembre 

2018 

SOC, AJUNTAMENT-
SOMI 

200 participants 
        211 derivats  

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

Participació en el 
Projecte comarcal 
BESOCIAL  - Baix 

Empordà Socialment 
Responsable- 

CCBE, IPEP,SOC i 
altres administracions 

locals 

Ens locals, Empresariat, 
persones desocupades 

tercer sector 

Taules de treball per a tècnics de 
promoció econòmica de la 
comarca, incloses oficines de 
treball 
Bones pràctiques: visites 
tècniques a altres 
administracions per a l’intercanvi 
i transferència de coneixement. 

• 2a JORNADA 
D’OPORTUNITATS 

LABORALS JOL  
7 de març de 2018 

 
 

• CURSOS DE 
COMPETÈNCIES 

 
 

 
 

IPEP 
 
 
 
 

DIPUTACIÓ DE 
GIRONA: Projecte 

Singulars de 
desenvolupament 

econòmic de la 
Diputació de Girona. 

 

JOL 
39 empreses 

91 llocs de treball 
193 vacants 

262 candidats     inscrits 
189 candidats participants 

 
CURSOS 
17 cursos 

106 participants 
 

Organització, execució 

 
AODL D’OCUPACIÓ I 

FORMACIÓ 
2º any (2017-2018) 
3º any (2018-2019) 

 

SOC, AJUNTAMENT-
SOMI 

1 

Execució i justificació 17-18. 
Sol·licitud 18-19 
 
 

 
Foment per la 

incorporació de persones 
més grans de 45 anys al 

mercat de treball. 
 

SOC /EMPRESES  
 
Difusió 
 

 
 
A. Programa Treball i Formació per a persones aturades. 
 
Projecte 1. Anualitat 2017-2018 
 
Del Programa Treball i Formació convocat pel Departament de Treball, Afers socials i 
Famílies a través del Servei d’Ocupació de Catalunya, s’ha realitzat la sol·licitud, 
selecció, execució, seguiment, avaluació i justificació del programa en que s’han fet 14 
contractacions 4 de les quals anuals i les 10 restants de 6 mesos que s’ha executat 
des del desembre 2017 fins al desembre 2018 el programa també ha inclòs 20 hores 
de formació transversal (veure amb més detall a l’apartat 5.3). L’import subvencionat 
ha estat de 169.680,00€ i 5.740,16€ d’aportació de l’Ajuntament.  
 
Els contractes corresponen a 3 línies de subvenció diferents : 

• PANP per a persones en situació d’atur no perceptores de prestacions per 
desocupació o subsidi i preferentment més grans de 45 anys.  

• PRMI per a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima 
d’inserció. 
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• DONA per a dones en situació d’atur (DONA). 
 
Les línies PRMI i DONA han estat cofinançades pel Fons Social Europeu en un 50% a 
través del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020. 
 
Els treballs desenvolupats dins les diferents àrees de l’ajuntament són d’interès públic i 
de competència municipal i consisteixen, d’una banda, en un reforç en les tasques de 
comunicació amb la ciutadania, i per altra en el manteniment de la via pública i 
dependències municipals.  
 
L’objectiu és que les persones que hi participin els sigui més fàcil, un cop finalitzin el 
programa, trobar feina ja que disposaran de més experiència i de més formació 
juntament amb  altres avantatges com haver estat treballant durant aquest temps el 
que facilita el desenvolupament de diferents competències i l’augment de la xarxa de 
contactes, entre d’altres.  
 
Els llocs de treball  ocupats han estat els següents:  
6 informadors/es de carrer:  l’objectiu genèric és la millora de la convivència 
ciutadana mitjançant actuacions de conscienciació cívica sobre diferents temes i 
àmbits de la vida quotidiana del municipi. Aquestes persones treballadores s’han 
ubicat a l’àrea de Medi Ambient, junt amb els agents cívics. 

4 auxiliars digitalitzadors/es:  l’objectiu genèric és la transformació digital de 
l’Administració per la millora en eficiència, transparència, agilitat dels serveis prestats i 
el foment de la sostenibilitat. Aquestes persones treballadores s’han ubicat a les àrees 
de Secretaria, intervenció i Benestar Social. 
 
4 peons de pintura:  l’objectiu genèric és la millora de la imatge exterior del patrimoni 
immobiliari d’interès social i públic per afavorir l’atracció de turisme de qualitat i l’ús 
responsable del ciutadà. Aquestes persones treballadores s’han ubicat a l’àrea de 
serveis . 
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Durant els dos primers mesos de 2019, es tancarà el programa amb la justificació 
tècnica i econòmica dels 4 contractes anuals. 
 

B.  Programes per al foment de l’Ocupació Juvenil.  

 
Projecte 1.  2a . Edició del Programa de Contractació de Joves Titulats en 
Pràctiques 2017-2018. 
 
Sol·licitud, coordinació, seguiment i justificació 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. 
 
Un cop finalitzats els estudis superiors els joves es troben davant la difícil tasca de 
buscar-se un lloc en el món laboral. Alguns joves han combinat els estudis amb feines 
en altres sectors allunyats dels seus objectius professionals, però que els ha permès 
obtenir uns ingressos. Però la travessa que porta fins a una feina relacionada amb els 
estudis no sempre és fàcil, bàsicament per la falta d’experiència en feines tècniques 
que requereixen de preparació.  
 
Conseqüentment, el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya a través del Servei d’Ocupació de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament 
de Palafrugell una subvenció per un import de 44.000€ per la contractació de 4 
joves titulats  per desenvolupar feines relacionades amb els seus estudis.  
 
El programa ha estat cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social 
Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%, que sumat a l’aportació de 
l’Ajuntament, fa possible el seu desenvolupament. 
 
Aquest programa ha permès la creació de 4 llocs de treball que han col·laborat 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%. 
 
La Generalitat ha concedit la totalitat de les places laborals sol·licitades per l’Ipep amb 
l’objectiu de millorar l’ocupabilitat dels joves amb l’adquisició de les aptituds i les 
competències derivades de la pràctica laboral, incentivant així la seva incorporació al 
món laboral amb la millora del currículum. De la mateixa manera, es facilita l’exercici 
pràctic dels coneixements adquirits en els estudis sota la supervisió d’una persona 
tutora de l’administració. 
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Llistat de llocs de treball generats: 
- Un/a prospector/a i comunicador/a ubicat entre l’Ipep i cultura. 
- Un/a advocat/da a serveis jurídics. 
- Un/a administratiu/iva a secretaria-intervenció 
- Un/a tècnic/a social a l’àrea de Benestar social 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest programa es va sol·licitar i iniciar al 2017, però s’ha executat en la seva 
majoria, ha finalitzat i s’ha justificat al 2018. 
 
 
Projecte 2. Programa de Contractació de Joves Titulats en Pràctiques 2018-2019 
 
Sol·licitud, coordinació, seguiment del programa que a l’igual que en les altres edicions 
es troba 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. 
 
El Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya a 
través del Servei d’Ocupació de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Palafrugell 
una subvenció per un import de 55.000€ per la contractació de 5 joves titulats  per 
desenvolupar feines relacionades amb els seus estudis.  
 
El programa ha estat cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social 
Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%, que sumat a l’aportació de 
l’Ajuntament, fa possible el seu desenvolupament. 
 
Aquest programa ha permès la creació de 5 llocs de treball que han col·laborat en 
diferents àrees de l’Ajuntament  amb contractes de 6 mesos amb inici el 30 
d’octubre de 2018 i amb finalització el 29 d’abril del 2019 amb una jornada del 
100%. 
 
La Generalitat ha concedit la totalitat de les places laborals sol·licitades per l’Ipep.  
 
Llistat de llocs de treball generats: 
- Tècnic de Producte cultural i patrimonial ubicat al Museu del Suro. 
- Tècnica de comunicació per impulsar polítiques d'igualtat ubicat a l’Àrea de Benestar 
Social. 
- Tècnic en Dret ubicat a Serveis Jurídics. 
- Tècnic en comunicació i prospecció empreses ubicat entre l’Ipep i cultura. 
- Tècnic  econòmic ubicat a intervenció. 
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Aquest programa s’ha sol·licitat i iniciat al 2018, però s’executarà en la seva majoria 
durant el 2018 i finalitzarà i es justificarà al 2020.  
 
 
Projecte 3.  Edició 2017-2018 
 
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, han desenvolupat  i tancat durant aquest 2018 la cinquena edició del 
programa Joves per l’Ocupació . El projecte ha tingut una durada de 15 mesos 
iniciant-se al gener del 2017 i finalitzant el març 2018.  
 
Aquest projecte ha anat adreçat a joves entre 16 i 25 anys en situació d’atur, amb o 
sense ESO. Hi ha participat en total 40 joves de la comarca, dels quals 10 han estat de 
Palafrugell. Les especialitats que s’han treballat són les operacions bàsiques de bar i 
restaurant, part de la teòrica, com sempre, s’ha realitzat al Centre Municipal 
d’Educació de Palafrugell.  
  
En aquesta edició, hi ha participat també 9 nois i 1 noia que els ha permès: 
- Una formació professionalitzadora. 
- Un acompanyament i tutorització dels alumnes que s’han matriculat a la IOC. 
- Un acompanyament durant les pràctiques en empresa. 
- Tots han realitzat tutories d’acompanyament al llarg del programa. 
- Tramitat de contractes de treball. 
 
Els resultats obtinguts:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Formació pràctica               Formació a l’aula 
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El programa ha representat una iniciativa de suport a l’experiència pràctica dirigida a 
joves aturats d’entre 16 i 25 anys (o menors de 30 anys en cas de persones amb una 
discapacitat igual o superior al 33%) que disposaven o no del graduat d’ESO, inscrits a 
les Oficines de Treball de la Generalitat i a Garantia Juvenil. El projecte respon a la 
realitat que hi ha determinats joves que necessiten un referent i aprendre un ofici que 
els pugui donar una oportunitat laboral. 
 
Una vegada finalitzat el programa, podem concloure que els resultats han estat molt 
satisfactoris, doncs 9 dels 10 joves han superat la formació professionalitzadora de 
300h i el que no l’han superat és per abandonament del projecte per inserció en 
empresa ordinària de Palafrugell. S’han signat 7 convenis de pràctiques en diferents 
empreses, s’han efectuat 17 contractes de treball al llarg dels 15 mesos, de manera 
que tots els joves menys un han estat contractats laboralment i actualment, són 7 d’ells 
els que sabem del cert que continuen treballant. 5 dels joves també van matricular-se 
a la IOC per obtenir el graduat a distància i tot i que el procediment on-line és molt 
complexa sense suport per a aquests joves, n’hi ha un d’ells que continua 
satisfactòriament els estudis combinant-ho amb la feina. 
 
 
Projecte 4.  Programa  Som Singulars  
 
És un projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i coofinançat 
per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil del Fons Social Europeu. Està impulsat i coordinat 
pel Consell comarcal del Baix Empordà, en el que, a part de l’IPEP, hi participen altres 
administracions locals de la comarca a partir d’un conveni de col·laboració. Amb 
aquesta participació tècnica de l’equip del SOMI i econòmica de 4000€, des de 
Palafrugell es dóna continuïtat al projecte Joves per l’Ocupació, en el que ja s’ha 
col·laborat els darrers 5 anys amb bons resultats pel que fa a la inserció laboral dels 
joves. 
  
Un total del 80 joves entre 16 i 29 anys, amb o sense el graduat en ESO participaran 
en aquest programa que té una durada de 12 mesos, de desembre a desembre. 
 
A Palafrugell, en concret, s’impartirà el curs d’atenció al client que té una durada de 
150 hores . Però se’n faran d’altres a la comarca en d’altres àmbits:  ajudant de cuina, 
ajudant de cambrer/a i auxiliar de magatzem. Totes les formacions es complementaran 
amb 50 hores de pràctiques reals en empreses  del sector. 
 
D’aquesta manera el/la jove podrà incidir en el seu futur professional i un cop acabat el 
programa incorporar-se al mercat laboral o retornar al sistema educatiu amb un 
projecte de futur més definit.  
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Fases del programa:  
 

1. Itinerari Individual  per a cada alumne que permeti treballar els aspectes 
formatius i laborals més adequats a les seves necessitats i competències i fixar 
objectius. 

2. Formació professionalitzadora, més adient segons el perfil de cada jove:  
• Atenció al client  
• Auxiliar de magatzem  
• Ajudant de cuina/a  
• Ajudant de cambrer/a  

            Els grups seran de 20 joves i tindran una durada de 150 hores. 
3. Formació pràctica:  

La formació professionalitzadora inclourà 50 hores de pràctiques en empresa 
4. Inserció laboral o retorn al sistema educatiu. 

 
El programa es desenvoluparà durant tot el 2019 i s’avaluarà durant el 2020. 
 
 
Projecte 5.  Participació en el programa  Referent d’Ocupació Juvenil  

Participació en la Sol·licitud del programa juntament amb l’Àrea de Joventut de 
l’ajuntament durant la segona quinzena de desembre de 2018. El programa 
s’executarà durant tot el 2019 sota les directrius del SOC, Joventut i amb coordinació 
estreta amb el SOMI i també amb les àrees de serveis a les persones. A principis de 
2019 es consensuarà el pla de treball de la referent per orientar als joves del municipi 
que no estudiïn ni treballin. 
 
L’objectiu principal del programa és facilitar i acompanyar la transició de les persones 
joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional mitjançant el treball 
en xarxa i transversal entre els diferents dispositius que treballen amb persones joves, 
per tal d’oferir els recursos més convenients en funció de les característiques 
personals i/o socials de cadascú, mitjançant l’establiment d’unes unitats 
especialitzades en el territori. 
 
La incorporació d’aquesta persona amb perfil tècnic s’ha dut a terme en finalitzar l’any 
2018 i estarà ubicada a l’àrea de Joventut. 
 
 
C.  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, tot i que, aquest 2018 s’ha 
perdut la figura del prospector d’empreses que fins ara hi era per raons de pressupost 
de la subvenció. Així s’ha disposat de: 2 persones com a tècniques insertores laborals 
i una auxiliar administrativa per la gestió. Han participat  200 persones i s’han derivat 
211 persones en situació d'atur des del SOMI. Objectiu: millorar les competències 
laborals per la inserció al mercat de treball.  
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La participació del SOMI radica en la derivació d’usuaris, coordinació de casos i 
promoció de l’ocupació d’aquestes persones.  
 

D. Participació en el projecte comarcal Besocial Baix Emprodà Socialment 
Responsable.  

 
És un programa d’Innovació en el teixit productiu liderat pel Consell Comarcal del Baix 
Empordà que té per objectiu fomentar un model de gestió de les empreses i les 
organitzacions basat en criteris responsables en els àmbits econòmic, social i 
ambiental, que s’orienti a incrementar la seva competitivitat i fomentar el seu 
desenvolupament sostenible, alhora que contribueixi a construir una societat millor.  
 
El projecte es subdivideix en 4 subprojectes: 
 
1.  Projecte XARXA que consisteix en la construcció d’espais de treball: concertació de 
polítiques d’ocupació, programes i serveis per afavorir la innovació social en el 
desenvolupament local entre diferents agents del territori (empresariat, gremis, 
associacions privades, ens locals i persones desocupades).  
2. Projecte Empreses Responsables amb actuacions per la innovació en sectors 
tradicionals/estratègics. 
3.  Projecte Professionals amb actuacions per a l’elaboració i implementació de noves 
metodologies. 
4. Projecte de Desenvolupament Local amb actuacions per la constitució de xarxes 
d’actors: formació per a tècnics, intercanvi de coneixements, bones pràctiques 
compartides i networking entre professionals de promoció econòmica. 

La participació del SOMI s’ha concentrat en l’últim trimestre de l’any amb actuacions 
corresponents als projectes 1 i 4: 
- Participació en 6 taules de treball de tècnics d’ocupació de la comarca i en diferents 
municipis (St. Feliu, Begur, Platja d’Aro, La Bisbal, Torroella..) per afavorir el treball en 
xarxa.  
-  Assistència a formació concreta per a tècnics de promoció econòmica en la qual hi 
ha participat tot l’Ipep. 
- Visites a altes administracions per l’intercanvi de coneixements: Barcelona Activa, 
Manlleu, Polinyà, Garrotxa, Moià... 
 
 
E.  Altres: 
 

• I Jornada d’Oportunitats Laborals (JOL). 
Ref.  punt 3 (Foment de l’Ocupació)  
 

• 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 2019. 
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La nova subvenció, corresponent al tercer any d’un màxim de quatre ha estat 
concedida pel SOC a l’octubre de 2018 per ser executada durant tot el 2019.   
 

• 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. 

 
Programa que té com objectiu els itineraris personalitzats d’inserció a persones 
destinatàries de la renda mínima d’inserció en el procés d’inserció laboral en el mercat 
de treball ordinari mitjançant les adaptacions necessàries en el lloc de treball. 

Actualment s’ha cedit un local municipal, el Local Social de La Sauleda a una entitat 
externa – Intermèdia - per la gestió del projecte RMI amb la convocatòria corresponent 
per entitats. El SOMI hi ha participat en la derivació de casos inicials i informacions 
puntuals per al bon desenvolupament del projecte i l’avaluació final dels resultats del 
programa. 
 

• Millora i actualització de les eines de suport telemàtic al SOMI . 
 
Durant aquest any 2018 s’ha participat activament en la renovació de l’apartat de 
treball i formació de la nova web de l’IPEP i es continuarà treballant durant el 2019 per 
la millora de la comunicació amb la ciutadania fent la web més interactiva i iniciant un 
projecte de borsa de treball on-line que complementi el sistema actual.  
 
De la mateixa manera, s’han destinat molts esforços a actualitzar i millorar l’eina 
informàtica de gestió de la borsa de treball del SOMI incorporant un sistema d’avisos 
de telefonia per millorar la comunicació amb la ciutadania i optimitzar la gestió del 
servei. 
 

• Coordinació continuada amb les àrees de l’Ajuntament i en concret, amb 
les àrees de serveis a les persones per al bon desenvolupament dels 
projectes ocupacionals. 

 
• El punt d’autoservei del SOC. 

 
Des del juny del 2015, no rebem cap dada de La Generalitat sobre les consultes 
anuals que es realitzen amb aquest programari per part de la ciutadania, però podem 
constatar que el tràmit que més es realitza a diari és la de renovar l’atur, pel que, 
podem afirmar que és molt útil per la ciutadania. Aquest punt d’autoservei és un 
aparell amb pantalla tàctil i teclat, que cedeix el Servei d’Ocupació de Catalunya al 
SOMI, ubicant-lo a les seves instal·lacions i que permet, d’una banda, acostar a la 
ciutadania a les noves tecnologies i d’altra banda, apropar als ciutadans alguns dels 
tràmits que es realitzen a les oficines de Treball amb l’objectiu de facilitar la gestió i 
estalviar els desplaçaments. 
 
Aquests tràmits són:  

• Consulta del catàleg de prestacions per desocupació. 
• Renovació de demanda d’ocupació. 
• Obtenció d’alguns informes d’ocupació. 
• Consulta i canvi de situació administrativa de l’usuari. 
• Impressió d’informes.  
• Informació de cursos de formació i ofertes de treball. 
• Preinscripció als cursos de formació. 
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3.  2ª JORNADA D’OPORTUNITATS LABORALS (JOL). 

 

La 2ª Jornada d’Oportunitats Laborals s’ha fet el 7 de març, per segona vegada també, 
al teatre del Centre Fraternal, un espai que ens ha permès donar la calidesa 
necessària per desenvolupar aquest tipus de jornada amb èxit.  

L’objectiu de l’acte és la intermediació laboral entre empreses de diferents sectors i els 
possibles candidats per cobrir les seves vacants. La peculiaritat però, rau en el fet que 
els perfils de candidats s’adeqüen el més real possible a les necessitats de les 
empreses. Aquest sistema permet fer un format d’entrevista de 8 minuts, donant 
oportunitat als treballadors de ser vistos i escoltats per part de les empreses, que a la 
vegada també valoren el fet de poder parlar amb primera persona amb bastants 
candidats que compleixen amb els requisits sol·licitats.  

 

A. Empreses 

Inicialment, a data de tancament de les inscripcions de les empreses hi havia un total 
de 41 empreses inscrites per participar a la jornada, amb 96 llocs de treball diferents 
per cobrir un total de 205 vacants.  

De les 41 empreses inscrites:  

- 8 formen part de l’Associació Turística Palafrugell 

- 12 són del sector turístic del municipi de Palafrugell: restaurants, allotjaments, 
empreses de lloguer d’embarcacions... 

- 11 són del sector turístic d’altres poblacions 

- 10 són d’altres sectors: neteja, transports, educació, etc... 

El dia de la jornada la xifra definitiva va ser de 39 empreses, 91 llocs de treball 
diferents i un total de 193 places vacants . Una de les empreses no assistents no va 
informar que no vindria, tot i havent-los trucat dos dies abans, amb el corresponent 
trasbals que comporta tenir a tots els candidats pendent de fer les entrevistes. 

Enguany s’ha passat a totes les empreses un qüestionari d’avaluació de qualitat de la 
Jornada d’Oportunitats Laborals. De les 10 preguntes que es feien en destaquem els 
següents resultats:  

 

L'espai físic t'ha semblat adequat

11%

89%

No

Poc

Bastant

Mol t

NC

 

                                                        

Adequació dels perfils entrevistats

5%

32%

39%

24% No

Poc

Ba sta nt

Molt

NC
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Preveus cobrir les teves vacants amb els candidats/es entrevistats/des?

8%

21%

50%

16%

5%

No

Poc

Bas tant

Molt

NC

 

                                                         

Recomanaries la Jornada d'Oportunitats Laborals a altres empreses?

13%

84%

No

Poc

Bastant

Mol t

NC

 
Grau de satisfacció general de la Jornada

3% 3%

39%

39%

16%

No

Poc

Bas tant

Mol t

NC

 

 

B. Candidats  

Tancat el període d’inscripció per les empreses s’organitzen les ofertes de vacants per 
llocs de treball i les instruccions per inscriure’s a les entrevistes (màxim 5 per persona). 
Es pengen a la pàgina web www.ipep.cat i es comença a fer difusió de la jornada per 
aconseguir candidats a cobrir les vacants.  

En un inici es va posar data de tancament d’inscripcions a 21 de febrer, tot i que 
després es va allargar a 25 de febrer i els dies 1 i 2 de març es van recollir currículums 
de candidats del Saló de l’Ocupació del Baix Empordà.  

Dels 286 candidats inscrits a través de somi@palafrugell.cat, 22 provenien del Saló i 
18 del portal Feina Activa.  Es filtren les peticions segons els requisits de cada oferta i 
el currículum del candidat. D’aquesta manera es redueix el nombre de seleccionats per 
entrevistes a ofertes a 262 (s’exclouen els que no han enviat el cv o no compleixen 
amb els requisits per cada oferta). Es convoca aquests 262 candidats a la jornada, per 
telèfon i per correu electrònic. D’aquestes convocades, 18 persones diuen que no 
podran venir i 55 persones no apareixen. Finalment 189 persones van fer les 
entrevistes  el dia en qüestió. Un 27,86% no va venir a fer les entrevistes. Un 20,99% 
no va avisar. 

 

C. Difusió 

- Falques de ràdio Capital. 150 falques distribuïdes amb 15 dies. 

- Falques ràdio Palafrugell.  
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- Xarxes pròpies: Facebook, twitter i instagram 

- Pàgina web ipep: informació en portada  

- Pàgina web Institut de Comunicació 

- Nota de premsa enviada des de l’Institut de comunicació de l’Ajuntament de 
Palafrugell. 

- Vídeo promocional explicant l’experiència positiva de l’any anterior, difós a 
través de les nostres xarxes. 

- Enviament a les empreses a través de les nostres bases de dades  

- Enviament en busca de candidats a les borses de treball i entitats de recerca 
de feina de l’entorn. 

- Distribució de cartells i flyers a Palafrugell 

 

E. Material imprès 

Creació del logotip, 100 cartells de la Jornada d’oportunitats Laborals, roll up i 3000 
flyers.  
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4. PROMOCIÓ DE LA FORMACIÓ PER EL  DESENVOLUPAMENT. 

 
 

1. ACCIONS FORMATIVES DINS DEL PROGRAMA 
PALAFRUGELL COMPETÈNCIES I OPORTUNITATS LABORALS.  
 

PERFIL CURS HORES PARTICIPANTS 

Introducció al vi 6h 8  
CAMBRER/A Parament de taula professional 4h 4 
 
AUX. CUINA 

 
Manipulació d’aliments i al·lèrgens 

 
4h 

 
11 

Aparadorisme comerç 6h 20 
Col·locació estratègica del 
producte 6h 17 

 
DEPENDENT/A 

Empaquetatge del producte 6h 13 
Aparadorisme mercat 4h 8 
Empaquetatge producte fresc 4h 7 
Neteja del peix 6h 8 
Saber estar en comerç 6h 9 
Coneixement del territori per 
hostaleria 6h 4 

Francès hostaleria 20h 
Francès comerç 20h 
Francès comerç II (setembre) 20h 
Francès mercat 10h 

 
MERCAT 

Francès peixateria (setembre) 10h 

46 

 
 

2. ACCIONS FORMATIVES VINCULADES A LA PROMOCIÓ DE 
LES TIC. 
 

CURS DATES HORES PARTICIPANTS 

 
Funcionament punt de feina 
programa MARMI 
 

 
3 grups: 
7,14 i 15 /06 2 h cada grup 16 

 
Fes un súper currículum 

 
17, 19, 24 i 26/10  

12 

 
16 
 

 
Ús del smartphone per la 
cerca de feina 

 
7 i 9 /11 6 11 

 
Webs i Apps per la cerca de 
feina 

 
14 i 16 /11 6 11 

 
Xarxes socials, fes-te visible 

 
22, 24, 29 i 31/11  8 

 
11 
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3. ACCIONS FORMATIVES EN TEMÀTICA LABORAL, DIRIGIDES 
A JOVES I A COL·LECTIUS AMB DIFICULTAT D’INSERCIÓ. 
 

DATA XERRADA LLOC PARTICIPANTS 

22/03/2018 
La Recerca de feina 

Alumnes 2º batxillerat  
IES Baix 
Empordà 14D/14H 

23/03/2018 
La recerca de feina “des de la 
perspectiva de l’empresa”. 

Alumnes 1º batxillerat  

IES Baix 
Empordà 

13D/5H 

 

15/05/2018 
La recerca de feina. 

Grup joves titulats en pràctiques 17-18  
IPEP 3D 

11/07/2018 
Recerca de feina, emprenedoria i 
igualtat. 

Treball i Formació 17-18 

Biblioteca 
municipal 8D/6H 

13/04/2018 
El mercat laboral i la recerca de feina 

Grup d’ acollida 
Biblioteca 
municipal 6D /14H 

11/11/2018 
El mercat laboral i la recerca de feina 

Grup d’ acollida 

Centre 
Municipal 

d’Educació 
9D/19H 

 
 

4. ACCIONS FORMATIVES VINCULADES AL PROGRAMA DEL  SOC. 
 

 
TREBALL I FORMACIÓ 17-18 

 

CURS INICI FINAL ALUMNES GÈNERE LLOC HORES 
TEÒRIQUES 

Interacció 
amb el mon 

físic 
03/04 04/04 13 8D/5H CME 10 

Salut 
laboral i 

prevenció 
de riscos 

05/04 06/04 13 8D/5H CME 10 

Interacció 
amb el mon 

físic 
16/05 17/05 1 1H IPEP 10 

Salut 
laboral i 

prevenció 
de riscos 

17/05 18/05 1 1H IPEP 10 
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5. CÀPSULES FORMATIVES PER EMPRESES, EMPRENEDORS I 

PÚBLIC EN GENERAL. 
 

 
 

CÀPSULES FORMATIVES   (OCTUBRE/NOVEMBRE) 
 

 
HORES 

 

 
ASSISTENTS 

 
 

Més eficiència = més vendes 
 

10 16 

 
Instagram 

 
4 26 

 
Retail Tour 

 
5 10 

 
Vols emprendre? 

 
4 12 

 
Dona visibilitat el teu negoci per Internet 

 
4 15 

 
Vendre més i millor: El comerç: estratègia i Disney  

 
4 16 

 
Fes brillar el teu comerç per Nadal 

 
4 9 
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5. PROMOCIÓ DE LA DESTINACIÓ . 

 
 

1. IMPOST SOBRE LES ESTADES EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS (IEET). 
 
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 pels 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%). 
 
Enguany hem rebut els ingressos corresponents 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), que 
hi haurà de termini per justificar a la Direcció General de Turisme fins el mes de maig 
de 2019. 

 
Segons l’exposat, el 2019 s’han de justificar els ingressos de l’IEET que segueixen: 
 

2n T 2017 3r T 2017 4t T 2017 1r T 2018 TOTAL 

114.314,26 € 23.280,18 € 137.594,44 € 

 
Per a més informació: 
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_tributs/arxius/2012/refosa_ieet.pdf   

  
D’acord amb les directrius d’actuació del fons per al foment del turisme (FFT) 2017 
segons la llei 5/2017 de 28 març, 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 sota els següents paràmetres: 
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a) Promoció turística de Catalunya 
b) Impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat, la 

protecció, la preservació, la recuperació i el millorament dels 
recursos turístics. 

c) El foment, la creació i el millorament dels productes turístics. 
d) El millorament dels serveis de control i inspecció sobre els 

establiments i equipaments turístics. 
e) El desenvolupament d’infraestructures i serveis relacionats 

amb el turisme. 
 
Seguint aquests criteris, el gener de 2018 es van justificar les següents accions: 
 

1. SUPORT ALS SEGELLS D’ESPECIALITAT DE LA DESTINACIÓ  997,15€ 
 

• 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 4.209,16€ 

 
• 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  277,09€ 

 
• PALAFRUGELL+ 

 
4. MILLORA DE L'EXPERIÈNCIA TURÍSTICA ESTIMULANT LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ 
DEL NOU PRODUCTE TURÍSTIC  9.444,46€ 

 
• Bus Turístic Julivia. 

 
5. 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 896,61€ 

 
• Millores pàgina web. 

 
7. APLICACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS A LA 
MILLORA DE L'EXPERIÈNCIA TURÍSTICA 605,00€ 

 
• Creació vídeo del Flors i Violes. 

 
8. MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ TURÍSTICA DE LA DESTINACIÓ 6.050,00€ 

 
• Vies Braves. 

 
9. PRIORITZACIÓ DE LA CAPTACIÓ DE TURISME INTERIOR 10.934,25€ 
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• Flors i Violes. 

 
10. PRIORITZACIÓ DE LA CAPTACIÓ DE TURISME INTERIOR 2.520,45€ 

 
• Promoció campanya gastronòmica Es Niu. 

 
11. PLA DE CAPTACIÓ DE MERCATS DE LA RESTA DE L’ESTAT 3.600,00€ 

 
• Promoció Radikal Swim. 

 
12. PLA DE CAPTACIÓ I RETENCIÓ DE MERCATS DE PROXIMITAT (ESPANYA I FRANÇA) 1.503,69€ 

 
• Falques i joc concurs a Radio France. 

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

2. PROJECTE MOBILILITAT TURÍSTICA SOSTENIBLE: JULIVIA  
 
El julivia bus va néixer fa 5 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 5è any de funcionament, de l’1 de juliol a l’11 de setembre de 2018, 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: 9.30h, 11.00h, 12.30h, 16.00h, 
17.30h i 19.00h. 

 
• 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 
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– 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€   Nen 4-12 anys 1 dia = 2,5€ 
Adult 3 dies = 12€   Nen 4-12 anys 3 dies = 5€ 
Gratuït pels menors de 4 anys. 

 
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.  
 
 

A. 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 l’1 de juliol i l’11 de 
setembre de 2018 de 31.929,10€, 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 l’1 de juliol i l’11 de setembre de 2018 no arribi a aquesta recaptació 
neta de 31.929,10€, l’IPEP abonarà a SARFA el diferencial fins a un màxim 
de 7.500€. 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 2018. 

 
2. En el supòsit que la recaptació neta de la L1 – Julivia  del període comprès 

entre l’1 de juliol i l’11 de setembre de 2018 superés els 31.929,10€, 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 31.929,10€ de recaptació neta 
prevista pel punt d’equilibri. 

 
 

B.  Edició de Material.  
 

 
DESPESES 

 

CONCEPTE PROVEÏDOR COST IVA inclòs  

Impressió tiquets Julivia: 
25 talonaris 1 dia 
15 talonaris 3 dies 

Gràfiques Agustí 514,25€ 

Impressió 13.000 tríptics Impremta Sala 627,99€ 
Impressió 200 cartells Picking pack  84,70€ 
Disseny i maquetació material  Gràfic Art Studio 810,70€ 
Impressió i muntatge dos 2x1 julivia Impacte rètols 165,77€ 
Impressió i muntatge vinils parades  Impacte rètols  58,56€ 
Impressió i col·locació publicitat dors Impacte rètols  49,61€ 
Impressió 30 displays per a la Gràfic Art Studio  67,15€ 
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col·locació de tríptics 
Repartiment fliers i pòsters Repartidor 120,00€ 
2 pax x 3 hores taller maquillatge acte 
promocional 30/06 Serveis lúdics +1 150,00€ 

Animador infantil per acte promocional Pau Murner 650,00€ 

TOTAL       3.298,73€ 

 
INGRESSOS 

 

CONCEPTE COST IVA inclòs 

Anunci Novara hotels dors bus 1.000,00€ 
Anunci Restaurant la Blanca by 
Llevant 1.000,00€ 

 
 
També es recupera i actualitza l’aplicació que es va crear fa tres 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. 
 
Al llarg de la temporada de servei del julivia, l’aplicació ha tingut 290 visites, les quals 
han consultat 1.752 continguts. 
 
 

C. 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 realitza una jornada 
promocional al passeig de Llafranc el dia abans d’iniciar el servei, el dissabte 30 de 
juny. 
 
De 17.00h a 21.00h, el julivia bus està col·locat al mig del passeig perquè s’hi pugui 
pujar a fer-s’hi fotos amb globus promocionals. Al costat s’hi col·loca una carpa a la 
qual es maquilla als nens i nenes que ho vulguin amb motius marins. 
 
També es contracta un animador perquè reclami els nens i nenes de la platja i els 
apropi al taller de maquillatge i al bus. 
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D. Balanç. 
 
Enguany s’han registrat 5.498 viatgers. Aquesta xifra és pràcticament la mateixa que la 
obtinguda el 2016 però un 9% inferior a la del 2017. 
 
Pel que fa a la recaptació econòmica generada per la venda de tiquets, a causa del 
descens de passatgers ha estat un 8% per sota de l’any passat. 
 
Cal tenir en compte que aquesta temporada el turisme ha disminuït en general, no 
només a Palafrugell sinó a tota la Costa Brava i Catalunya. 
 
El fet d’haver començat abans el servei tampoc ha estat favorable, ja que els primers 
dies de servei van registrar un baix nombre de passatgers. 
 
De cares a l’any vinent, en comptes de començar l’1 de juliol es començarà just 
després de la cantada d’havaneres de Calella com s’havia fet anteriorment i, en canvi, 
s’allargaran les dates del servei per darrera el mes de setembre, a petició del sector 
turístic. 
 
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 31.929,10€ de recaptació neta. La recaptació neta de 
2018 obtinguda ha estat de 22.332,00€. No arribant al punt d’equilibri esmenat es 
genera un diferencial de 7.500,00€, els quals l’IPEP ha d’abonar a Sarfa. Aquest 
import inclou l’adquisició del vehicle prorrogada en 4 anys, que finalitza enguany. 
 
Després d’aquests 5 anys de servei i amb resultats molt positius, es dona aquest 
servei per consolidat i s’espera que segueixi millorant i portant passatgers tant locals 
com visitants a conèixer el nostre entorn de manera més sostenible i diferent. 
 
 

3. PALAFRUGELL + 
 
Després de poc més de 2 anys del llançament del tiquet conjunt PALAFRUGELL+ 
(octubre 2016) i de 300 tiquets venuts (a finals 2017), es decideix donar un impuls al 
projecte.  
 
Totes les parts implicades fan una aportació econòmica extraordinària per poder dotar 
de més recursos el projecte, tal i com es fa palès en una addenda al conveni signat.  
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Aquestes accions que a continuació s’expliquen es fan amb l’objectiu d’impulsar i 
consolidar aquest producte: 
 

- Nova imatge i aplicacions de la mateixa. 
- Creació pàgina web. 
- Creació de perfils a xarxes socials i campanya social media plan per dinamitzar-
les. 
- Campanya SEM amb google adwords per posicionar la pàgina web. 

 
 

 
 

 

   
 
 

El dia 8 de maig de 2018 es publica la pàgina web del Palafrugell+, amb una imatge 
renovada. 
 
Paral·lelament, es publiquen els formats publicitaris tipus mupis, pancartes 2x1,  cartells 
i nous tríptics informatius als principals punts d’entrada del municipi. 
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El mateix dia 8 es fa arribar nota de premsa als mitjans de comunicació habituals perquè 
facin ressò del projecte i de les sinèrgies que han sorgit gràcies a aquesta taula de 
treball, com per exemple la nova Ruta Josep Pla al jardí botànic de Cap Roig. 
 
Després del llançament de la nova imatge i del web, s’executen les següents 
publicacions: 
 

- 11/05/2018: Butlletí Institut de comunicació de l’Ajuntament de Palafrugell. 
Es fa ressò de la notícia de la creació de la pàgina web i la consolidació del producte al 
butlletí de l’Institut de Comunicació de Palafrugell. 
 

 
 

- 01/05/2018: TOT OCI.  
Es publica aquesta proposta d’itinerari per gaudir del tiquet del Palafrugell+ en un sol dia 
al número 109 de la revista mensual TOT OCI, que es distribueix per tota la província de 
Girona i Costa Brava. La inserció és cedida per la revista a canvi d’insercions de 
pagament realitzades per altres esdeveniments. 
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- 17/07/2018: ARA estiu 
Es contracta la publicació d’un anunci tipus faldó al suplement d’estiu del diari ARA, a la 
mateixa pàgina on apareix un publireportatge del Museu del Suro perquè es 
complementin.  
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4. 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. 
 

 
 

 
 
 

5. CAMPANYA PROMOCIÓ GAROINADA AL SUD DE FRANÇA. 
 
Per 4t any 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 
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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 
Toulouse 

Nom  
programa Horari Dates promoció Cost 

Programa  
sorteig 

Au-dessus de 
la mêlée 

Dll-dv  
11.00 – 12.00h 

Setmana 8 de gener i 
setmana 29 de gener 

4 packs premium 
(2 x 2pax)= 
460,00€ 

Programa  
esponsoritzat 

Les bon plans 
sortie 
 

Dll-dv  
7.13 – 8.39h 

De l’1 al 30 de gener 
10 citacions per setmana 
Total= 40 citacions  

481,25€ 

 
                                   
France Bleu 
Herault 

Nom  
programa Horari Dates promoció Cost 

Programa  
sorteig 

Le Grand défi Dll-dv  
11.00 – 12.00h 

Setmana del 29 de gener 
i setmana del 5 de febrer 

4 packs premium 
(2 x 2pax)= 
460,00€ 

Programa  
esponsoritzat 

On cuisine 
ensemble 
 

Dll-dv  
10.00 – 11.00h 

Del 15 al 31 de gener 
20 citacions per setmana 
Total= 40  

576,88€ 

 
 
France Bleu 
Roussillon 

Nom 
programa Horari Dates promoció Cost 

Programa  
sorteig 

La Cargolade Dll-dv  
11.00 – 12.00h 

Setmana del 29 de gener  1 pack cap de set 
x 2 pax = 170,00€ 
 

 
TOTAL despesa en la promoció de la Garoinada al Sud de França:  2.148,13 € 
 
A més, es realitzen tres entrevistes  de ràdio: 
 

• 01/02/2018: a les 11.50h entrevista en directe al programa “La grande 
Cargolade” de France Bleu Roussillon per explicar en què consisteix el 
premi Garoinada week-end que s’ha sortejat entre els participants al 
concurs. 

 
• 02/02/2018: a les 11.40h entrevista en directe al programa “Le grand défi 

des filles” de France Bleu Hérault per explicar en què consisteix el premi 
Garoinada week-end PREMIUM que s’ha sortejat entre els participants al 
joc concurs de la setmana. 

 
• 09/02/2018: a les 11.45h entrevista en directe al programa “Le grand défi 

des filles” de France Bleu Hérault per explicar en què consisteix el premi 
Garoinada week-end PREMIUM que s’ha sortejat entre els participants al 
joc concurs de la setmana. 
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6. ACCIÓ PROMOCIONAL LONDRES. 
 
Al pla d’accions a realitzar amb els ingressos de l’IEET que es consensua amb el 
sector privat, es proposa fer alguna acció promocional per captar mercat britànic. 
 
Després de l’èxit en la participació l’any anterior a l’esdeveniment “Meet the Media” a 
Dublin per conèixer prescriptors del sector mitjans de l’àmbit turístic irlandès, es busca 
un acte similar pel britànic. 
   
El 12 de març se celebra al centre Queen Elisabeth II de Londres el Industry and 
Media Meet – TravMedia London. Es tracta d’una acció de networking entre 
empreses i destins d’arreu del món amb periodistes i bloguers del sector turístic 
britànics o establerts al Regne Unit. 
 
En la 7a edició d’aquest esdeveniment, es bat un rècord de participació amb 300 
periodistes i 166 expositors entre empreses i destins per a viatges, i es realitzen fins 
a 3.900 entrevistes preconcertades entre els mitjans i els expositors. 
 
Veure nota de premsa de l’esdeveniment al següent enllaç: 
https://travmedia.com/showPRPreview/100049398 
 
Des de l’IPEP, i en acord amb l’Associació Turística de Palafrugell, es decideix 
participar-hi per primer cop com a expositors sota el nom Visit Palafrugell, en 
representació del destí i de l’ATP. 
 
Les entrevistes s’agenden prèviament a l’esdeveniment mitjançant un portal 
electrònic al qual es pot veure el perfil dels participants i establir una selecció i 
preferència de periodistes amb els quals trobar-se. S’agenden un total de 26. 
 
Es tracta d’entrevistes de 15 minuts al llarg dels quals es presenta el destí a 
l’interlocutor, des la seva ubicació, als mitjans com arribar-hi als principals atractius, 
segons els interessos del periodista. Al seu torn, l’interlocutor explica per quins 
mitjans escriu i sobre quins temes. En funció del que es parla a l’entrevista, 
posteriorment es contacta els periodistes que resulten més interessants pel tipus i el 
nombre de lectors que reben per establir la possibilitat de programar press-trips 
individuals. 
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Entre el seguiment posterior a l’acte a tots els mitjans amb els quals es va establir 
una entrevista, es destaquen les següents accions dutes a terme post 
esdeveniment: 
 

• Eddi Fiegel – The Telegraph: especialista en el destí Costa Brava, després 
de l’entrevista i com acordat en aquesta ens demana via correu electrònic un 
contacte de l’hotel Mas Pastora de Llafranc perquè s’hi vol allotjar el mes d’abril per 
fer-ne una entrada a la guia que publica al The Telegraph sobre el destí Palafrugell. 
Es gestiona la seva estància a l’hotel. 

 
• Catherine Bennion-Pedley – Fabulous Mag: sol·licita programació de press 

trip individual per dos dels seus redactors per 3 nits per fer un article sobre el destí 
Palafrugell. Es demana col·laboració al Centre de Promoció Turística de Catalunya 
a Londres però ens comenten que el mateix any ja han organitzat un viatge als 
Pirineus de Girona pel mateix mitjà i es decideix postposar la proposta. 

 
• Rupert Parker – Diversos mitjans: Trip Reporter, Silver Travel Advisor, The 

Travel Magazine, The Cultural Voyager, ABout my generation...: Mostra interès pel 
destí Palafrugell i sol·licita press-trip per introduir-lo als seus lectors.  Se li organitza 
un viatge de premsa del 15 al 18 de setembre. El Centre de Promoció Turística del 
Regne Unit col·labora amb els bitllets d’avió i el lloguer de cotxe. Des de l’Ipep es 
gestiona tot el viatge i se li programen els dos primers dies al municipi de 
Palafrugell, i des del Patronat de Turisme Costa Brava complementen el programa 
amb dos dies més per visitar Girona ciutat i altres poblacions. Restem a l’espera 
que publiqui un article sobre el nostre territori i ens el faci arribar. 
 
 

7. ACCIÓ PROMOCIONAL A MANCHESTER 
 
El 12 d’abril el Patronat de Turisme Costa Brava Girona organitza un work-shop a la 
ciutat de Manchester per presentar els atractius de la Costa Brava i convida a 
prescriptors del sector a participar-hi per establir entrevistes amb els participants del 
país. L’Ipep hi participa com a Visit Palafrugell, en representació del destí i dels 
membres de l’Associació Turística de Palafrugell. 
 
Participen a l’esdeveniment 66 agents de viatge i tour operadors i 5 representants 
de mitjans de comunicació. I s’hi estableixen 15 entrevistes: 
 

• Peregrination travel limited 
• Failsworth travel 
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• Andersons travel worldchoice 
• Sta travel 
• Jet 2 holidays 
• Admiral travel 
• Aspen travel 
• Pole travel 
• Solitair holidays 
• CTI 
• Key travel 
• On the beach 
• Hilton travel 
• Bowman travel 
• Independent agent 

 
S’acorda enviar informació complementària sobre l’oferta d’allotjament al municipi a 
alguns dels agents perquè en valorin la seva idoneïtat per ser inclosos en els seus 
repertoris, i, a tota la resta, la setmana després de l’esdeveniment se’ls fa arribar un 
correu de seguiment. 
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8. ACCIÓ PROMOCIONAL A  PARIS. 

 
El francès és el principal mercat emissor pel turisme a Palafrugell i des de Promoció 
Econòmica s’aposta i es cuida per procurar que segueixi sent així. En aquesta línia, es 
decideix participar a l’esdeveniment promocional organitzat pel Patronat de Turisme 
Costa Brava anomenat TastEmotion a la ciutat de París. Es tracta d’un esdeveniment 
molt exclusiu destinat a presentar la destinació a una acurada selecció dels millors 
operadors i mitjans dels principals mercats emissors.  
 
L’acció consisteix en un àpat sensorial amb projecció mapping sobre la taula i 
pantalles envolvents tot degustant un menú de producte local elaborat pel xef Quim 
Casellas del Restaurant Casamar amb 1 estrella Michelin i maridat amb vins de la 
Ruta del Vi DO Empordà. Cada àpat es relaciona amb un producte turístic i l’escaleta 
de l’acte és la següent: 
 

• Benvinguda i copa de cava 
• Networing entre empreses i convidats 
• Presentació específica del producte i destinació 
• Breu presentació de cada empresa participant 
• Àpat sensorial 

 
Aforament limitat a 5 empreses associades als clubs de producte del Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona (Turisme Palafrugell, Turisme Begur, Turisme Lloret, 
Agència Turismon i Festival temporada Alta) + 15 operadors/influenciadors/premsa 
molt rellevants del mercat d’origen. 
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9. ACCIÓ PROMOCIONAL A MILÀ. 

 
El 03/10/2018 es participa al Tastemotion organitzat pel Patronat de Turisme Costa 
Brava a la ciutat italiana de Milà. Després d’haver participat en aquest format d’acció 
promocional a París i valorar-ne positivament la seva participació, es decideix 
participar-hi a Milà per incidir al mercat italià, en el qual fins ara no s’havia fet cap tipus 
d’acció promocional. 
 
El Tastemotion es tracta d’un esdeveniment molt exclusiu destinat a presentar la 
destinació a una acurada selecció dels millors operadors i mitjans del mercat. L’acció 
consisteix en un àpat sensorial amb projecció mapping sobre la taula i pantalles 
envolvents tot degustant un menú de producte local elaborat pel xef Quim Casellas del 
Restaurant Casamar amb 1 estrella Michelin i maridat amb vins de la Ruta del Vi DO 
Empordà.  

Abans de l’àpat, des del Patrponat fan una presentació genèrica de la Costa Brava i a 
continuació cadascun dels 5 destins / empreses del territori gironí participants té 3 
minuts per fer una presentació davant els 15 operadors/influenciadors/premsa del 
mercat d’origen. 

  
 

     
 
 

10. RECEPCIÓ DE VIATGES PROMOCIONALS. 
 
Des de l’IPEP es reben i gestionen diverses peticions de col·laboració amb 
periodistes, blogguers i tour operadors 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. 
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Data Acció 
21/02/2018 En col·laboració amb el Patronat de Turisme Costa Brava, 

assistència i acompanyament a la bloguer alemanya Nicole 
Biarnés per fer-li descobrir les cales menys conegudes del 
municipi per un article al seu blog www.freibeuter-reisen.org 

 

  
 

15/03/2018 En col·laboració amb el Consell Comarcal Baix Empordà, 
assistència i acompanyament de l’equip del Canal Cocina per a 
la realització d’un programa sobre la cuina empordanesa que 
s’emetrà el mes de maig. 

 

  
 

18/04/2018 En col·laboració amb l’Agència Catalana de Turisme i el Patronat 
de Turisme Costa Brava, assistència per a press-trip sobre 
Turisme Industrial. Visita al conjunt monumental de Sant 
Sebastià de Llafranc, al Museu del Suro i dinar el Centre 
Fraternal de Palafrugell.  
 

  
 

24/04/2018 Gestions per al desenvolupament de press-trip sobre rutes 
literàries liderat per l’Agència Catalana de Turisme. El dilluns 24 
d’abril un grup d’11 periodistes d’arreu del món visiten la 
Fundació Josep Pla, realitzen una ruta literària per Calella i 
acaben al municipi amb un dinar de menú Josep Pla a un 
restaurant de Llofriu. L’AODL els rep a la Fundació Josep Pla per 
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presentar el municipi i donar-los informació sobre el mateix.  

  
 

16/05/2018 Gestions logístiques i rebuda de l’equip de la cadena de televisió 
francesa TF1 per a la gravació de paisatge a Calella de 
Palafrugell i entrevista a un grup d’havaneres pel programa 
“Zoom sur la Costa Brava à moto”.  

  
 
Enllaç amb el vídeo resultant, retransmès el 03/06/18 a les 13 h: 
https://www.lci.fr/international/zoom-sur-la-costa-brava-a-moto-
2088592.html  

18/05/2018 Acompanyament d’un grup de 7 periodistes russos en un press-
trip organitzat per l’Agència Catalana de Turisme. Visita guiada 
al jardí botànic de Cap Roig i camí de ronda de Calella a 
Llafranc.  
 

  
 

30/05/2018 Gestions organitzatives per a la recepció i acompanyament d’un 
grup d’agents i tour operadors de viatge alemanys que han fet un 
curs d’especialització en Catalunya i visiten Calella de Palafrugell 
a l’hora de dinar i fan el camí de ronda fins a Llafranc. 
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16/06/2018 Recepció del press-trip post acció taste Emotion a Londres a 
Calella de Palafrugell. Se’ls rep al punt d’informació de Calella, 
se’ls dóna informació del municipi i seguidament se’ls fa una ruta 
guiada pel camí de ronda fins a Llafranc i vista al Cap de Sant 
Sebastià. 
 

 
 

27/06/2018 Gestions administratives per la filmació d’un programa culinari que 
barreja cuina i territori, de la TV flamenca de Bèlgica VRT presentat 
pel famós cuiner belga Jeroen Meus. El programa consta de 25 
episodis de 20 minuts on s'inclouen les ciutats de Benidorm i 
Archidona. L'emissió del programa és del 16 al 31 de juliol de 2018 i 
s'emet en prime-time. 
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Resultats: https://www.hln.be/showbizz/tv/jeroen-meus-0-stress-
100-plezier-in-dagelijkse-costa~a3ead96ce/  
 

07/09/2018 Gestions per a la recepció al municipi d’un influencer dins la 
campanya de publicitat de l’Agència Catalana de Turisme en 
col·laboració amb Vueling Airlines al mercat francès. Es gestiona 
una visita guiada en francès al jardí botànic de Cap Roig per a 
l’instagramer i el seu acompanyant. 
 

14/09/2018 Blogtrip #EuroCultureTrip: 3 creadors de continguts (de parla 
anglesa, francesa i alemanya) i un videògraf italià descobreixen 
l’oferta turístico-cultural de la nostra destinació per crear-ne 
continguts i publciar-los als seus mitjans i xarxes socials. 
El dia 14 visiten Calella i Llafranc. 
 

 
 

15- 
16/09/18 

Press-trip Rupert Parker. El passat mes de març dins el marc de 
l’esdeveniment promocional Industry Meets de Media a Londres es 
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va mantenir una entrevista amb el periodista freelance Rupert 
Parker, que escriu per diversos mitjans. Mostra interès per la 
destinació i se segueix la relació via correu electrònic un cop 
realitzat l’esdeveniment per organitzar-li un viatge de descoberta 
passat l’estiu. Es demana la col·laboració del Centre de Promoció 
Turística de l’ACT al Regne Unit pels bitllets d’avió i el lloguer de 
cotxe i es proposa al patronat de Turisme Costa Brava fer un 
programa conjunt perquè, a banda de conèixer el municipi de 
Palafrugell, visiti altres indrets de la demarcació. 
 

19/09/2018 Press-trip RTP, televisió portuguesa. Suport per a la realització d’un 
reportatge per a la revista “Volta ao Mundo” en format escrit, 
televisió i mitjans online per a la cadena de televisió pública 
portuguesa RTP, en col·laboració amb l’Agència Catalana de 
Turisme i el Patronat de Turisme Costa Brava. Es gestiona 
entrevista amb el grup local d’havaneres Neus Mar. 
 

  
 

19/09/2018 PT Kamaleon (kamaleon viajes, creadors de continguts). Gestions 
per a recepció dels dos creadors de continguts per aquest portal 
perquè visitin la Fundació Josep Pla i facin la Ruta literària Josep 
Pla a Calella.  
Resultats: 2 articles 

- http://kamaleon.viajes/literaturas-encadenadas/ 
- http://kamaleon.viajes/de-los-iberos-a-carmen-thyssen/ 
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11.  PROMOCIÓ DE LA DESTINACIÓ A FIRES. 

 

NOM FIRA LLOC/ DATES PRODUCTE / 
CARÀCTER FIRA  PARTICIPACIÓ MATERIAL 

VakantieBeurs Utrecht,  
del 9 al 14 de gener 

Públic final Patronat 
Turisme  
Costa Brava 
Girona 

20 Guies 
allotjament + 
20 Cales i 
Camins GB/F 
+ 20 Descobrir 
GB 

CMT Stuttgart,  
del 13 al 21 de gener 
 

Professionals i 
públic final 
 

Patronat 
Turisme  
Costa Brava 
Girona 

20 Guies 
allotjament + 
20 Cales i 
Camins GB/F 
+ 20 Descobrir 
GB 

FITUR Madrid, 
del 17 al 21 de gener  

Professionals i 
públic final 
 

Patronat 
Turisme 
Costa Brava 
Girona 

20 Guies 
allotjament + 
20 Cales i 
Camins C/E + 
20 Descobrir E 

REISE + 
CAMPING 
ESSEN 

Essen,  
del 21 al 25 de febrer 

Públic final Patronat 
Turisme  
Costa Brava 
Girona 

20 Guies 
allotjament + 
20 Cales i 
Camins GB/F 
+ 20 Descobrir 
GB 

ITB Berlín, 
del 7 a l’11 de març 

Professionals  
 

Patronat 
Turisme  
Costa Brava 
Girona 

20 Guies 
allotjament + 
20 Cales i 
Camins GB/F 
+ 20 Descobrir 
GB 

SEVATUR St. Sebastià, 
del 9 a l’11 de març  

Públic final  Patronat 
Turisme 
Costa Brava 
Girona 
 

20 Fulletó 
genèric ATP + 
20 Cales i 
camins de 
ronda C/E + 
20 Descobrir E 

B-TRAVEL Barcelona,  
del 20 al 22 d’abril 

Públic final  Patronat 
Turisme 
Costa Brava 
Girona 

20 Guies 
allotjament + 
20 Cales i 
Camins C/E + 
20 Descobrir C 

EXPO 
VACACIONES  

Bilbao,  
del 4 al 6 de maig 

Públic final  Patronat 
Turisme 
Costa Brava 
Girona 

20 Guies 
allotjament + 
20 Cales i 
Camins C/E + 
20 Descobrir E 
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12.   SORTIDA DE MATERIAL PROMOCIONAL. 

 

MES DIA ACTES DIVERSOS BOSSES MATERIAL 

ABRIL Del 6 al 9 EURO LÀSER MASTERS CUP 2018 

160 
 
 

160 Guies d’allotjament 
160 Guies rest. i serveis  
85 Cales i Camins C/E   
55 Cales i Camins GB/F   
50 Descobrir C 
20 Descobrir E 
50 Descobrir FR 
40 Descobrir GB 
160 Palafrugell + 
160 Plànols 
160 Mapa Camins 

 
 

Del 4 al 8 XV INTERNACIONAL DE TENNIS 
SÈNIOR 

220 
 

220 Guies allotjament 
220 Guies rest. i serveis 
40 Cales i Camins C/E 
180 Cales i Camins GB/F 
20 Descobrir C 
20 Descobrir E 
90 Descobrir FR 
100 Descobrir GB 
220 Palafrugell+ 
220 Plànols 
220 Mapa Camins 

 Del 30 al 
31 

TORNEIG INTERNACIONAL DE 
HOQUEI 

250 

250 Guies d’allotjament 
250 Guies rest. i serveis  
200 Cales i Camins C/E   
50 Cales i Camins GB/F   
100 Descobrir C 
100 Descobrir E 
50 Descobrir GB 
250 Palafrugell + 
250 Plànols 
250 Mapa Camins 

MAIG 16 REGATA DE PIRAGÜES 

50 

50 Guies d’Allotjament 
50 descobrir GB 
50 Cales i Camins GB 
50 Mapes de camins 
50 Plànols 

 26 XXVI MÍTING INTERNACIONAL 
D’ATLETISME 
 200 

50 Descobrir C 
50 Descobrir E 
50 Descobrir F 
50 Descobrir GB 
200 Mapa Camins 
200 Plànols 

JUNY 30 26a. TROBADA D’EMBARCACIONS 
TRADICIONALS – AMICS DE VELA 
LLATINA DE CALELLA 50 

50 Guies allotjament  
50 Guia rest. i serveis 
50 Cales i Camins C/F 
50 Descobrir C/F 
50 Plànols 
50 Palafrugell + 
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 2 i 3 COSTA BRAVA LINE FESTIVAL 

200 

150 Descobrir C 
50 Descobrir GB 
200 Palafrugell + 
200 Guies d’allotjament 
200 Plànols 

SETEMBRE Del 6 al 9 FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
SWING “SWIM OUT COSTA 
BRAVA” 200 

50 Descobrir C 
50 Descobrir E 
50 Descobrir F 
50 Descobrir GB 
200 Palafrugell + 

OCTUBRE 15 i 16 RADIKAL SWIM 2018 

100 

100 Cales i Camins C/E 
100 Descobrir C 
100 Plànols 
100 Palafrugell+ 
100 Festival Jazz CB 

 25 ACTIVA MUTUA 

25 

25 Cales i Camins 
25 Descobrir C 
25 Plànols 
25 Palafrugell+ 
25 Mapes de camins 

 6 PERIODISTES RUSSOS 

6 

6 Descobrir en Rus 
6 Palafrugell +  
6 Plànols 
6 Mapes de Camins 
6 Guies d’allotjament 

NOVEMBRE 16 VISITA AL CAT - CICLE FORMATIU 
DE GRAU SUPERIOR DE GUIA, 
INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA 
TURÍSTICA  6 

6 Guies allotjament 
6 Guies rest. i serveis 
6 Cales i Camins C/E  
6 Descobrir C 
6 Plànols 
6 Mapa Camins 
6 Palafrugell+ 
6 Agenda cultural 

 

• CORRESPONDÈNCIA: 
Al llarg del 2018 s’ha atès un total de 513 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 ...) 
 
 

13. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ. 
 
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 i aquest any 2018 s’ha obert també l’instagram de Flors i Violes.  
 
Les xarxes socials ens serveixen per promocionar turísticament el municipi i ser una 
eina actual per informar de les activitats i serveis.  
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Es destaca, l’augment de consultes a través de les xarxes socials, tant amb comentaris 
públics com amb privats. S’han respost totes i derivat a la oficina de turisme o bé al web 
on contenia la informació sol·licitada.  
 
A. FACEBOOK   www.facebook/turismepalafrugell 
 
Dades a 31 desembre 2018:  

• Turisme Palafrugell:  Un total de 12.796 seguidors  amb una mitjana 
d’audiència de 12.881 seguidors  

• Palafrugell, Flors i Violes:   Compta amb 3.358 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 3.345 seguidors    

• Havaneres Calella:   Compta amb un total de 878 seguidors i un abast de 889 
seguidors  

• IPEP Empresa:  Compta amb un total de 307 seguidors i un abast de 310 
seguidors  

• Biennal de Fotografia Xavier Miserachs:  Compta amb un total de 2.354 
seguidors i un abast de 2.329 seguidors  

 
 
B. TWITTER @ipeppalafrugell  
 
Disposa de 4.241 seguidors, segueix a 2.224 usuaris i compta amb un total de 5.090 
piulades. Promociona els hashtags #TurismePalafrugell i #VisitPalafrugell amb una 
audiència del 74% i els puntuals com ara: #florsivioles #julivia #juliviabus #garoinada  
 
 
C. INSTAGRAM #VisitPalafrugell   
 
Diàriament  es publica una fotografia relacionada amb el municipi o amb l’esdeveniment 
estrella d’aquell moment. Promociona el hasthag #TurismePalafrugell i #VisitPalafrugell 
#PoblesAmbEncant #CatalunyaExperience, entre d’altres 

• VisitPalafrugell:  Compta amb un total de 7.138 seguidors, 1.417 publicacions i 
5.475 seguits  

• Havaneres Calella:  Compta amb un total de 424 seguidors, 91 publicacions i 
488 seguits 

• Flors i Violes Palafrugell:  Compta amb un total de 1.081 seguidors, 89 
publicacions i 843 seguits 

 
Publicacions:  

• #VisitPalafrugell: 4.680 publicacions 
• #TurismePalafrugell: 14.717 publicacions 
• #Palafrugell: 69.316 publicacions  
• #CalelladePalafrugell: 83.500 publicacions 
• #Llafranc: 51.170 publicacions 
• #Tamariu: 39.371 publicacions  
• #Llofriu: 1.683 publicacions  
• #florsivioles: 4.249 publicacions 
• #Florsivioles2018: 643 publicacions  
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D. FLICK’R  www.flickr.com/photos/turisme palafrugell 
 
Compta amb 409 fotografies. Totes  elles poden ser cedides i comentades. És un canal 
que necessita dedicació i que no és pot mesurar gaire l’impacte.  
 

E. PÀGINES WEB DE TURISME 
 

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

 
  

2018 
 

2017 2016 

Visites 221.237 208.765 213.640 
Usuaris únics     169.129 160.293 163.597 
Pàgines vistes 569.973 627.869 657.243 
Pàgines per visita  2,58 3,01 3,08 
Temps mitjà 00:01:52 00:02:16 00:02:27 
Percentatge rebot  58,88% 53,34% 52,71% 
% visites noves 85,30% 76,16% 75,73% 

 
Observacions: 
Les principals entrades de visites han estat:  

• L’idioma més consultat és l’ espanyol, seguit del català i el francès. 
• Un 54,15% dels usuaris són homes i un 45,85% dones. La franja d’edat és 

d’un 33,50% 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 un 72,39% de les visites i un 12,57% han entrat directament. 
• Les pàgines més visitades han estat: Calella, com arribar, platges, cultura, 

cantada d’havaneres, garoinada, Llafranc i allotjaments.  
• Des de la xarxa social facebook continua essent la de més influència d’entrada 

al web (91,65%), seguit de twitter amb un 2,27% i els bloggers amb un 1,93%. 
 
2. Web: www.florsivioles.cat   
 Franja: 1 de gener a 31 de desembre 

 
 

2018 2017 2016 

Visites 12.467 10.504 8.789 
Usuaris únics  8.322   8.108 6.919 
Pàgines vistes 46.622 26.974     22.693 
Pàgines per visita  3,74 2,57 2,58 
Temps mitjà 00:02:43 00:01:52 00:01:50 
Percentatge rebot  48,22% 46,22% 51,89% 
% visites noves 78,9% 76,98% 78,52% 

 
Observacions: 

• Entrades directes un 27,77%, entrades per APP un 23,10%, entrades per 
google un 17,45%, pel facebook 13,43% i pel visitpalafrugell un 4,04%, instagram ha 
enviat un 1,04% d’entrades.  
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3. Web: www.havanerescalella.cat  
  Franja: 1 de gener a 31 de desembre 
 
 
 

 

 
Observacions: 
Les principals entrades de visites han estat:  

•  Entrades directes des del web un 18,80%, des de Google un 71,34%, des de 
visitpalafrugell un 2,50% i des de facebook un 1,58%. 

•  Les consultes més buscades han estat Havaneres Calella 2018, Havaneres 
Calella, Cantada Havaneres Calella 2018. 
 

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

 

 
Observacions: 
Les principals entrades de visites han estat:  

• Entrades directes des del web un 28,93%, des de Google un 42,32%, des de 
visitpalafrugell un 6,73% i des de facebook un 8,73%. 
 
 
F. ALTRES XARXES SOCIALS 
 
Altres xarxes socials que es gestionen des de l’Institut de Promoció Econòmica són: 
 

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

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

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

 
2018 2017 2016 

Visites 28.691 27.132 29.524 
Usuaris únics 28.495 27.103 23.237 
Pàgines vistes 95.069 88.759 90.173 
Pàgines per visita  2,61 1,26 3,05 
Temps mitjà 00:01:34 00:01:29 00:01:57 
Percentatge rebot  49,11% 50,04% 44,67% 
% visites noves      88,1%  78,69% 

 
2018 

Visites 4.939 
Usuaris únics 4.939 
Pàgines vistes     11.012 
Pàgines per visita  1,23 
Temps mitjà 00:01:29 
Percentatge rebot    74,48% 
% visites noves 92,4% 
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14.  ALTRES SUPORTS PUBLICITARIS PROMOCIONALS. 
 
A. PANTALLES 
 
Les dues pantalles lluminoses a l’entrada del poble (entrada sud - Pineda Gèlia i 
entrada nord - La Fanga) han estat en funcionament tot l’any (excepte dies puntuals 
deguts a problemes tècnics). 
 
El funcionament ha estat, com cada any, seguint el protocol d’actuació per potenciar 
les accions turístiques i culturals del municipi i aconseguir mantenir la població 
informada en tot moment de les accions puntuals destacades. Aquest any 2018 s’hi 
han publicitat un centenar d’activitats: concerts, exposicions, mercats, campanyes 
gastronòmiques, activitats puntuals... 
 
 

 PANTALLES  ELECTRÒNIQUES    

Concerts 15 

Gastronomia   2 

Activitats culturals i puntuals 39 

Arts escèniques   8 

Activitats esportives 15 

Accions comercials i mercats 13 

Jornades formatives   6 

Altres   6 

TOTAL   104 

 
 
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 Calella-Llafranc), 
encreuament del Carrer Chopitea de Calella, rotonda de la pl. Floreal (davant de 
l’escola Carrilet), entrada a peu (davant i darrera) de l’aparcament del Casal, entrada i 
sortida en cotxe de l’aparcament del Casal (c. d’Anselm Clavé) i  carretera C-31 
(davant de Vins i Licors Grau) a l’entrada de Palafrugell. 
 
Accions promocionades al llarg d’aquest any 2018: 

• Garoinada 
• Palafrugell+ 
• Llibre 50 anys de la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell 
• Euro Làser Master Cup 
• Festa Birres Braves 
• Flors & Violes 
• Festes de primavera 
• Visita Museu del Suro – Sant Sebastià de la Guarda 
• Mercat diari 
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• Concert Albert Pla - Festival Ítaca 
• Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell  
• Horaris i preus aparcament del Casal  
• Julivia Bus 
• Rodolins Mercat 
• Swim out - Festival internacional de Swing 
• Combi Festival de Jazz de la Costa Brava i Biennal fotografia Xavier 

Miserachs 
• Radikal Marbrava 
• Es Niu  
• Nadal a Palafrugell – Pista de Gel 
• Cap d’Any a Palafrugell 

 
 

C. MUPIS 
 
Són suports lluminosos per publicitar accions d’interès per a el municipi. Aquest any 
2018 s’ha revisat el conveni amb l’empresa Impursa i l’Ajuntament ampliant el número 
de suports que disposa l’Ajuntament (de 8 s’ha passat a gestionar 16 suports). 
 
Les mides del suport publicitari són: 120 cm x180 cm i estan situats a: 

• MU-007 pl. del Sol (al costat de la gasolinera BP) 
• MU-011 av. de Pompeu Fabra (prop semàfor Tamariu) 
• MU-015 pl. d’en Camp d’en Prats     
• MU-016 (2) c. de Barris i Buixó (davant Mecacentre).  
• MU-025 c. de la Metal·lúrgia – C31 (rotonda Vins i Licors Grau) 
• MU-301 pl. 11 de setembre (marquesina d’autobús) 
• MU-302 pl. d’Europa (marquesina d’autobús) 
• MU-304 pl. Dr. Trueta (marquesina d’autobús Calella-Llafranc) 
• MU-306 c. de Mestre Sagrera (marquesina d’autobús La Punxa) 

 
Els nous suports han estat: 

• MU-013 av. de la Generalitat (davant Pla de Barris) 
• MU-307 pedania Llofriu (marquesina d’autobús) 
• ES-0003 c. carrilet – av. d’Espanya (davant col·legi Carrilet) 
• MU-020 rotonda entrada Calella    
• MU-021 autovia Calella  
• MU-309  av. del Mar (càmping La Siesta) 

 
Accions promocionades al llarg d’aquest any 2018: 

• Museu del Suro (genèric) 
• Ruta Josep Pla (genèric) 
• Centre d’interpretació del dipòsit modernista de Can Mario (genèric) 
• Torre de guaita de Sant Sebastià (genèric) 
• Fundació Josep Pla (genèric) 
• Ràdio Palafrugell (genèric) 
• Palafrugell+ 
• La Garoinada 
• Festa Birres Braves 
• Euro Làser Master Cup 
• L’Entrebancada 
• Flors i Violes 
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• Festes de primavera 
• Tasta el Mercat 
• Ítaka 
• Votació joves 
• Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell 
• Julívia Bus 
• Rodolins Mercat 
• Festival de Jazz de la Costa Brava 
• Biennal Fotografia Xavier Miserachs 
• Radikal Marbrava 
• Es Niu  
• Pastorets 
• Encesa llums de Nadal i escudella 
• Nadal a Palafrugell – Pista de Gel 
• Cap d’Any a Palafrugell 

 
 
D. PLAFONS DE SENYALITZACIÓ 
 
Aquest any s’ha deixat la mateixa informació (actualitzada enguany) als plafons de les 
platges: llocs d’interès, llistat d’allotjaments, restaurants.... El total d’aquests plafons 
són: 6 plafons a Calella, 3 plafons a Llafranc  i 5 plafons a Tamariu. 
 
 

15.  EDICIÓ DE MATERIAL TURÍSTIC.  

CONCEPTE QUANTITATS 
La Garoinada       400 cartells 

  8.000 díptics 
  2.200 receptaris 
  1.000 postals idiomes (500C/GB i 500F/E) 
  5.000 butlletes pel sorteig 

 4 panells 2x1 
         2 mupis 
 

Cursos Formatius Tallers SOMI i 
Empresa 
 

     500 fliers 
       50 cartells 

Formació Sector Hostaleria i 
Comerç 
 

    1.000 tríptics 

Jornada Oportunitats Laborals 
 
 

   3.000 fliers 
      100 cartells 

Flors i Violes    6.000 programes 
   4.000 díptics 
      300 cartells   

  4 panells 2x1 
          4 mupis 
 

Tasta el Mercat         50 cartells 
   1.000 tríptics 
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Es Niu  
 
 
 
 

      300 cartells  
   1.000 postals idiomes (500C/GB i 500F/E) 
   1.000 postals  
      500 postals amb recepta 
          4 panells 2x1 
          4 mupis 
 

Black Friday 
 

      200 cartells 

Pista de Gel       300 cartells 
   5.000 tríptics 
   7.800 tiquets per patinar 

Butlletes sobrants del 2016 sorteig cap de            
setmana Garoinada 

 
Campanya Comercial Nadal 
AQUÍ HO TROBARÀS TOT 
 
 
 
 
 
 

    3.000 flyers 
    3.000  fitxes gimcana tiona 
          82 adhesius establiments participants 
          75  talonaris tiquets descompta 
          81  talonaris 2x1 pista de gel 
          15  displays participants concurs   

aparadors Nadal 
             4 panells 2x1 
             4  mupis 
 

Cap d’Any        200 cartells 
   4.000 fliers            
          1 panell 2x1 

   3.600 tiquets desgustacions 
        12 identificadors establiments participants 
          3 mupis 
         

Festes de Primavera   4 panells 2x1 
          4 mupis 
 

Julivia Bus  13.000 díptics 
        40 talonaris bus  
      200 cartells 
        30 displays 
          1 X-banner 
        18 vinils parades bus   
          4 panells 2x1 
          3 mupis 
 

Havaneres de Calella –  
52a Cantada 

      500 cartells 
   2.200 cançoners  
   2.184 mocadors per la Cantada  
   3.300 díptics 
   2.000 fliers Concerts de prop 
          2 panells 2x1 
          3 mupis 

Havaneres Tamariu    1.000 postals 
      300 cartells           
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           2 mupis 
           

Guia 2018    5.000 unitats 
 

Full de restaurants/serveis  2018    4.000 unitats 
 

Plànol del municipi 2018  30.000 unitats 
 

Cales i camins de ronda 2018 20.000 unitats (10.000u. C/E, 10.000u. F/GB) 
 

 
• Ingressos procedents de la edició de material: 

 

CONCEPTE IMPORT 

Material publicitari Guia 2018    7.986,00€ 
Publicitat Cales i camins    4.271,30€ 

TOTAL 12.257,30€ 

 
 

16.  PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DELS  ESDEVENIMENTS. 
 

CONCEPTE MITJÀ 

La Garoinada Rac 1 (falques cadena i Girona) 
Cadena Ser 
La Xarxa 
Revista Baix Empordà 
TV Costa Brava 
Rd. Flaixbac 
Rd. France Blue Perpignan, Montpelier i 
Toulouse 
Facebook / Mail chimp 
Twitter 
Pantalles lluminoses Pineda Gèlia i La Fanga 
Sortejos:  

• RAC1, 10 àpats x 2pax + 2 estades  
• Rv. Palafrugell, 2 àpats x 2pax  
• La Xarxa, 2 estades 
• Pista de Gel, 2 àpats x 2pax 

 
Cursos Formatius Tallers SOMI i 
Empresa 
 
 
 

Facebook 
Twitter 
Mailchimp 
Formació en Xarxa (Diputació) 
Web Catalunya Empren 
Web Diputació de Girona 
Web Palafrugell és... formació 
Ràdio Palafrugell 
Mailing base dades SOMI 
 

Formació Sector Hostaleria i Facebook 
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Comerç 
 
 

Twitter 
Formació en Xarxa (Diputació) 
Web Palafrugell és... formació 
Mailing base dades SOMI 
 

Jornada Oportunitats Laborals 
 
 

Ràdio Capital 
Ràdio Palafrugell 
Can Bech 
Facebook 
Twitter 
Instagram 
Pantalles lluminoses Pineda Gèlia i La Fanga 
 

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 
Pantalles lluminoses Pineda Gèlia i La Fanga 
 

Tasta el Mercat Facebook 
Twitter 
Instagram 
Pantalles lluminoses Pineda Gèlia i La Fanga 
 

Festes de Primavera Rac 105 
40 principals, província. 
Ràdio Capital 
TV Costa Brava  
Facebook 
Twitter 
Pantalles lluminoses Pineda Gèlia i La Fanga 
 

Julivia Bus Can Bech 
Ràdio Palafrugell – Xarrup d’estiu 
Ràdio Capital Newsletter CCBE 
Pantalles lluminoses Pineda Gèlia i La Fanga 
 

Havaneres Tamariu Facebook 
Twitter 
Pantalles lluminoses Pineda Gèlia i La Fanga 
 

Digues Oui al Francés 
 

Ràdio Palafrugell  
Ràdio Capital  
Anuncis Facebook - Espot 
Anuncis Instagram - Espot 
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Es Niu Rac 1 (falques Girona) 
Costa Brava TV  
Ràdio Palafrugell 
Rv. Del Baix Empordà 
Rv. Palafrugell 
Mail Chimp 
Facebook 
Twitter 
Sortejos: 
RAC1, 1 àpat x 2pax 
Rev. De Palafrugell, 1 àpat x 2pax 
Pantalles lluminoses Pineda Gèlia i La Fanga 
 

Black Friday 
 

El Punt Avui    
Pantalles lluminoses Pineda Gèlia i La Fanga 
 

Pista de Gel Ràdio Flaixbac 
Ràdio Capital 
Ràdio Palafrugell 
40 Principales 
Diari de Girona 
El Nou  
Tot Oci 
Menuts Girona 
Can Bech 
Turisme Catalunya 
TV Costa Brava 
Facebook 
Twitter 
Instagram 
Pantalles lluminoses Pineda Gèlia i La Fanga 
 

Campanya Comercial Nadal 
AQUÍ HO TROBARÀS TOT 
 
 
 

Ràdio Capital 
Ràdio Palafrugell 
40 Principales 
El Punt Avui 
El Nou  
Can Bech 
Facebook 
Twitter 
Instagram 
Pantalles lluminoses Pineda Gèlia i La Fanga 
 

Cap d’Any  Ràdio Capital 
Cadena Ser (40 Principales) 
Facebook 
Ràdio Palafrugell 
Pantalles lluminoses Pineda Gèlia i La Fanga 
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17.  PLA DE QUALITAT TURÍSTICA EN DESTÍ DEL BAIX 

EMPORDÀ (SICTED). 
 

 
El 22 d’agost 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 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. 
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18.  SEGELL POBLES AMB ENCANT. 

 
El 21/11/2017 es rep un correu electrònic de part del president del Patronat de 
Turisme Costa Brava en el qual s’informa que han recomanat la població de Calella de 
Palafrugell per formar part del segell Poble amb encant que ha creat l’Agència 
Catalana de Turisme. 
 
Arran d’aquest correu, l’IPEP es posa en contacte amb les persones que gestionen 
aquest segell i s’inicia el procés per optar a la candidatura. Es tracta d’omplir un 
dossier en el qual s’ha de justificar que es compleixen certs requisits a diferents 
nivells, principalment turístics, arquitectònics i urbanístics. 
 
El 13/02/2018 es fa arribar la proposta de dossier als responsables del projecte per a 
la seva avaluació. El 07/03/2018, tres membres del comitè d’avaluació es desplacen a 
Calella de Palafrugell per comprovar, in situ, les informacions que s’expressen al 
dossier. 
 
El 20/03/2018 es reuneix el comitè d’experts per aprovar la candidatura i, d’aquesta 
manera, Calella de Palafrugell esdevé el primer nucli en obtenir el segell de Poble 
amb encant juntament amb la població de Montsonís. Al llarg de l’any s’aproven altres 
candidatures i actualment hi ha 10 destinacions catalanes amb aquest segell. 
 
L’Agència Catalana de Turisme està treballant en un pla d’actuacions per promoure 
aquestes poblacions que al llarg dels propers mesos es posarà en marxa. 
 
 

19.   WEDDING PALAFRUGELL. 
 
Palafrugell i les seves platges des de sempre ha estat un destí valorat per a realitzar-hi 
celebracions de casament. 
 
En les reunions periòdiques que establim IPEP – ATP, han manifestat la necessitat de 
regular els procediments per aquest tipus de celebració i facilitar-ne la informació. 
Seria d’utilitat sobretot en el cas dels estrangers. 
 
Per tant, a petició del sector privat i com que des de promoció econòmica es considera 
que és un nínxol de mercat que pot aportar ingressos a molts sectors del municipi 
diferents, es proposa crear una pàgina web on s’hi aglutini la informació legal d’una 
banda, i d’altra banda un inventari d’empreses que puguin necessitar qualsevol parella 
que vulgui fer una celebració al municipi, i així donar més visibilitat a aquestes. 
 
Els continguts del web es classifiquen de la següent manera: 
 

• Cerimònia: mestres de cerimònia / procediment legal: civil al jutjat de pau / civil 
a l’ajuntament / civil a altres espais / religiós / a la platja / entre estrangers 

• Organització: wedding planners / serveis audiovisuals / transport / on dormir /on 
menjar 

• El convit: espais per celebrar-hi àpat convit 
• Decoració: amb globus / floristeries / dissenyadors / papereries i serveis digitals 

/ impremtes 
• Animació: sonorització i il·luminació / dj’s / grups musicals / dansa / animació 

infantil 
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• Bellesa: centres d’estètica / perruqueries / joieries / moda 
• Per què a Palafrugell: 10 motius per casar-se a Palafrugell 
• Inf.: qualsevol empresa del municipi que ofereixi serveis relacionats, fer-nos 

arribar informació. 
 
El dia 28 de febrer es publica la pàgina web www.weddingpalafrugell.cat, un nou 
recurs amb l’objectiu de promoure aquest nínxol de mercat de gran interès per 
diversos sectors econòmics del municipi de Palafrugell. 
 

 
 
 
El mateix dia 28 s’envia una nota de premsa als principals mitjans de comunicació del 
municipi i la comarca per si en poden publicar la notícia i s’envia un correu electrònic a 
totes les empreses que apareixen a la pàgina web perquè en tinguin constància i en 
facin promoció al seu entorn. 
 
Pel que fa als usuaris visitants de la pàgina web, des del 28 de febrer que es va 
activar fins el 15 d’agost s’obtenen les següents dades:  
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20.   BIENNAL DE FOTOGRAFIA  XAVIER MISERACHS.  

 
La Biennal de Fotografia Xavier Miserachs es celebra a Palafrugell i té com a 
objectiu la promoció i difusió de la fotografia documental (entesa com a fotografia 
útil i respectuosa amb la realitat) i està organitzada per fotògrafs i persones 
dedicades al món de la gestió cultural. 
 
En la seva 10a edició, aquesta biennal ja consolidada cada cop atrau més visitants 
d’arreu de Catalunya i del sud de França. A més, l’exposició estrella d’enguany és 
del famós fotògraf francès Henri Cartier-Bresson, per això s’espera el desplaçament 
d’encara més francesos del que és habitual.  
 
Per aquests motius, des de l’IPEP es considera que aquesta biennal és d’interès 
per la promoció econòmica del municipi. A petició de l’organització, es convoca una 
reunió pel 07/02/2018 i s’acorda que l’IPEP ofereix la següents col·laboració: 
 

• Gestió de les xarxes socials: facebook i instagram 
• Traducció dels continguts de la pàgina web al francès 
• Traducció de les explicacions de les fotografies al francès 
• Publicitat format 2x1, mupis i pantalles entrada municipi 
• Gestió per la col·laboració de dos agents cívics de l’Ajuntament en tasques de 

vigilància d’un dels espais de la biennal. 
• Campanya de publicitat online amb facebook ads. Posts promocionats a 

usuaris del facebook no “amics” de la biennal per aconseguir més seguidors i abast 
dels posts en aquesta xarxa social. 
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6. ESDEVENIMENTS 
 
 
 

1.  LA GAROINADA 2019. 
 

Aquest any la Garoinada ha perdut 
quatre restaurants respecte l’any 
anterior: el Llevant (per obres a 
l’hotel), el Tamariu (per obres al 
passeig), el Pa i Raïm i Can Martí 
Patxei. En canvi, s’han incorporat dos 
restaurants, el Jani (de Llafranc) i el 
Centre Fraternal (Palafrugell). El 
Balcó de Calella ha tornat després de 
que l’any passat va tenir tancat per 
obres a la cuina. El tancament de 
l’hotel Tamariu i Llevant també han 
suposat 2 establiments menys pel 
paquet.  
 
Així doncs, aquest any la campanya 
ha estat formada per 9 restaurants: La 
Xicra, Centre Fraternal, Xadó, El 
Balcó de Calella, El Far, Jani, La 
Llagosta, Llafranc, Terrassa Terramar. 
Pel que fa al paquet, els allotjaments 
que hi han participat han estat: Sant 
Roc, Llafranc i El Far, dels quals 
només el Llafranc ha obert des del 
principi de la campanya. 
 
La durada ha estat una mica més 

curta que la de l’any passat des del 12 de gener fins al 25 de març (4 dies menys). 
 
Els restaurants han ofert, a part de l’entrant de garoines, l’opció de triar entre 2 segons 
plats: mar i muntanya empordanès 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.  
 
 

A. Fórmules Garoinada 
 
Ja fa quatre anys que es van fraccionar els paquets en diferents fórmules. El paquet 
Premium i el de sortida + garoinada va tornar a oferir la sortida en vaixell cada cap de 
setmana. 
Els preus dels paquets han estat igual que l’any passat que és quan es van 
incrementar per primera vegada. 
 
Les fórmules han quedat de la següent manera: 
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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 115,00€* (IVA inclòs)  
 
Fórmula Cap de Setmana:  
Hotel amb l’esmorzar + menú Garoinada + entrades instal·lacions culturals + val de 
descompte Vins i Licors Grau 
 
 
Preu per persona 85,00€* (IVA inclòs)  
 
Fórmula GAROINADA + sortida en vaixell:  
Menú Garoinada + excursió vaixell d’època 
 
Preu per persona 67,00€* (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 
2018. 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 paquets que no 
incloïen hotel també s’han pogut reservar des de l’oficina de turisme de la pineda Gèlia 
ja que vàrem 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.  
 
Xifres: Paquets venuts de Garoinada i menús. 
 
 

 2018 2017 2016 

PAQUETS VENUTS 268 247 272 

MENÚS + RACIONS 5.485,5 6.601 5.285 

 
 

B.  Accions de promoció. 
 

•••• Presentació: 
 
L’11 de gener a les 11h es va presentar la campanya a l’hotel Llafranc. Després dels 
parlaments, es va fer un aperitiu. 
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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. 
 

•••• Accions de comunicació: 
 
France Bleu 

Toulouse 
Nom 

programa Horari Dates promoció Cost  

Programa  
sorteig 

Au-dessus de 
la mêlée 

Dll-dv  
11.00 – 12.00h 

Setmana del 8 de 
gener.  
Setmana del 29 de 
gener.  
 

4 packs 
premium 
(2 x 2 
pax) = 
460€ 

Programa  
esponsoritzat 

Les bon plans 
sortie 
 

Dll-dv  
7.13 – 8.39h 

De l’1 al 30 de gener, 
10 citacions per 
setmana x 4 setmanes 
Total = 40  

481,25€ 

 
France Bleu 
Herault 

Nom 
programa Horari Dates promoció Cost 

Programa  
sorteig 

Le Grand 
défi des 
filles 

Dll-dv  
11.00 – 12.00h 

Setmana del 29 de 
gener 
Setmana del 5 de 
febrer 
 

4 packs 
premium 
(2 x 2 
pax) = 
460€ 

Programa  
esponsoritzat 

On cuisine 
ensemble” 
 

Dll-dv  
10.00 – 11.00h 

Del 15 al 31 de 
gener, 20 citacions 
per setmana x 2  
setmanes 
Total = 40  

576,88€ 

 
France Bleu 
Roussillon 

Nom 
programa Horari Dates promoció Cost 

Programa  
sorteig 

Le bon prix Dll-dv  
11.00 – 12.00h 

Setmana del 29 de 
gener 
 

1 pack 
cap de set 
x 2 pax = 
170€ 

 
 

•••• Sortejos: 
 
RAC1:  
Àpats: 

• 2 El Món a RAC1  
• 6 Tot és possible 
• 2 Amb molt de gust 

Estades: 
• 4 El Món a RAC1 

  
Revista de Palafrugell: 

• 2 menús 
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La Xarxa: 

• 2 paquets cap de setmana 
 
Pista de gel:  

• 2 paquets cap de setmana 
  
 Mencions: 

 
• 17 de gener Barcelona TV. Entrevista enregistrada a l’Albert Gómez 

  
 

2. FLORS i  VIOLES 
 

Novena edició de Flors i Violes, 
organitzada per l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell juntament 
amb la contractació de l’equip extern 
format per Gerard Ventura i Francesc 
Niell   
 
Enguany, “Flors i Violes”, va tenir lloc 
del 27 d’abril a l’1 de maig de 2018.  
 
La 9a edició del Festival de primavera 
“Flors i Violes” de Palafrugell va tenir 
com a novetat principal que s’ampliava 
el radi als nuclis costaners de Calella, 
Llafranc i Tamariu i que es disposava 
d’un bus gratuït que facilitava la ruta als 
patis i espais del municipi i els nuclis 
costaners, durant tot el festival. També 
es va fer una aposta molt forta amb la 
inauguració, encarregant un espectacle 
amb projeccions, música i llum a Xavi 
Bover i OnionLab. 
 
Els visitants van poder fer un recorregut 
per un total de quasi bé 200 activitats, 
45 patis i espais de la vila decorats, 14 

carrers guarnits especialment per a l’ocasió, 7 espais d’activitats addicionals, i pel que 
fa a la gastronomia es va continuar amb l’espai de  food trucks (caravanes de menjar 
d’arreu del món), un menú especial que oferien 19 restaurants del municipi, el 
concorregut mercat d’artesans i enguany com a novetat va tenir lloc un tast de vi DO 
Empordà i un taller de sushi, que ambdós van ser un èxit. 
 
La valoració d’aquesta 9a edició és molt positiva i cal comentar que la climatologia va 
ser molt bona, amb només un matí de pluja intermitent que va permetre continuar amb 
el programa amb normalitat i només va afectar amb alguna petita variació d’ubicació.  
 
És molt difícil calcular el nombre exacte de visitants al festival, però si es pot dir que el 
poble estava ple de gent, els pàrquings complets i els serveis d’allotjament i 
restauració van treballar moltíssim, s’estima que la repercussió econòmica del festival 
està entorn les 38.000 persones i un 90% d’ocupació als allotjaments.  
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La festa Holi (festa de pols de colors) enguany no es va celebrar, tot i que el públic 
més jove, assistents a aquestes festes, l’esperava.   
    

 
 
 
Patis i carrers. 
 
1. Antiga escola pública del Carrer del Sol 16. Daltònic        
2. Antic Hospital de Palafrugell    17. Restaurant Les Palmeres   
3. Dins La Vila     18. Escola Vedruna  
4. Església de Sant Martí     19. Col·legi Sant Jordi   
5. Pati Grup d’Imatge Jordi   20. Antiga fàbrica de cremat J. Oriol Frigolé  
6. Escola d’anglès Kids & Us   21. Centre Comercial Cel Obert   
7. Restaurant Can Fina     22.  Façana Rose&Fun  
8. Fundació Josep Pla    23.  Façana Això Flors 
9. El Pati de l’Estrella    24.  Plaça de l’Església  
10. Luxe Cafè      25.   Can Felip  
11. Va de I      26.  English Today    
12. El Pati de la Biblioteca    27.  Museu del Suro de Palafrugell  
13. Casa Genís     28. Fundació Vila Casas Museu d’Escultura  
14. Espai de Lleure +1                                     Contemporània Can Mario  
15. Bar Restaurant Candela   29.  Alberg Solidança  
       30.  Centre Municipal d’Educació 
 
Calella: Llafranc: 
31. Les Voles del Port Bo 38. Passeig de Llafranc 
32. Hotel Sant Roc 39. Hotel Llevant 
33. Calau 40. Marmara Llafranc 
34. Bark 41. Hotel Terramar 
35. Habana Café 42. Hostal Terralet Llafranc 
36. Restaurant Xabec  
37. Hotel Alga 
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Tamariu: 
43. Passeig de Tamariu Terrassa Salí 
44. Terrassa del Restaurant  Hotel Hostalillo Tamariu 
45. Pati dels apartaments Tamariu 
 
Altres espais: 
A. Espai Els Forns La Brava 
B. Espai lúdic i gastronòmic La Brava 
C. Plaça de Can Mario 
D. Plaça de l’Ermengarda 
E. Els Porxos del Mercat 
F. Plaça Nova 
G. Mercat d’Artesans Flors i Violes 
 
 
Carrer Barris i Buixó Carrer de Sant Sebastià   
Carrer de Cavallers Carrer de la Tarongeta 
Carrer de La Notaria Carrer de Torres i Jonama 
Carrer Estret Mercat del carrer 
Carrer de Giralt i Subirós Mercat de la carn 
Carrer Major Oficina de turisme Pineda Gèlia 
Carrer de Sant Martí      Carrer Raval Inferior  
 
 

3. TASTA EL MERCAT 
 

El dissabte 26 de maig de 2018 es va celebrar la 1a edició del 
Tasta el mercat, una jornada gastronòmica organitzada per 
l’IPEP amb la col·laboració de l’Associació del Mercat Diari de 
Palafrugell. 
 
Aquesta activitat tenia per objectiu promocionar els productes 
de les parades del mercat, en un ambient gastronòmic i festiu.  
Hi van participar un total de 12 parades, les quals van elaborar, 
per a l’ocasió,  diversos tastets amb els seus productes de 
venda habitual i derivats. Aquests tastets es podien adquirir 
amb la compra de tiquets. El preu de 5 tiquets era de 8 euros. 
 
Es va apostar per un format original. Les parades, tant de la 
carn com del peix, oferien els seus tastets des dels seus espais 
habituals. I les de fruita i verdura, que normalment estan 
situades a l’exterior (C/ Pi i Margall), es van concentrar als 
porxos del Mercat. Per tant, hi havia una continuïtat visual. 
 
Pel que fa als productes que oferien les parades del mercat de 
la carn i del peix, es va contractar una empresa que coordinava 
una zona de cocció d’aquests productes. D’aquesta manera, el 
client agafava el producte sense coure (hamburgueses, pinxos, 
salsitxes, peix enfarinat, gambes, etc.) i el portava a la zona de 
cocció perquè li fessin al moment. Amb aquesta proposta es 
pretenia donar un valor afegit al fet que es cuinés al moment el 

producte, podent així mantenir les seves propietats organolèptiques. Es van vendre 
un total de 881 tires de 5 tiquets (4.405 tiquets).   
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4. CAMPANYA DE COMUNICACIÓ EL MERCAT DE PALAFRUGELL. 

 
Des de l’IPEP, conjuntament amb 
l’Associació del Mercat Diari, s’ha treballat  
durant tot el 2018 la campanya de 
comunicació del Mercat amb un doble 
objectiu: d’una banda, la promoció del 
mercat i del seu producte i de l'altra, la 
fidelització del client existent, però 
captant-ne de nou, a través de la creació 
de nous canals de comunicació. 
 

La campanya, que ha estat dissenyada per en Pere Àlvaro es basa en tres conceptes 
clars que defineixen l’essència del Mercat Diari: 
 

• Heterogeneïtat de les parades que formen el Mercat Diari 
• Pertinença a un col·lectiu 
• Proximitat amb el client 

 
Aquests conceptes han definit l’estratègia a seguir:  
 
Crear una marca conjunta, que seria el propi nom de “El Mercat de Palafrugell”, però a 
la vegada, personalitzar aquesta marca per a cada parada, identificant els trets més 
característics de cadascuna i mostrant-los al públic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com s’ha portat a terme? 
 
Primerament, s’ha creat una tipografia pròpia, que alhora compleix dues funcions: és la 
pròpia imatge de la campanya i a més, l’element que cohesiona totes les actuacions 
que es desprenen d’aquesta. 
 
Segon, a través de la creació d’un rodolí amb el mot o nom de cada parada, 1 
producte que el distingeix i 1 tret característic de la parada. 
 
Aquesta campanya ha tingut cinc eixos d’actuació: 
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• Creació de la marca conjunta del Mercat. 
• Creació d’elements visuals als espais comuns, així com la personalització 

d’elements de les pròpies parades.  
• Obertura de nous canals de comunicació per a la promoció del Mercat de 

Palafrugell : Facebook i Instagram. 
• Actualització de la retolació dels edificis, seguint la nova imatge del Mercat i 

respectant la normativa dels propis edificis. 
• Mostra pública de retolació en directe d’espais públics, per part d’un lettering 

(especialista en retolar a mà). 
 
 

5. 52ª CANTADA D’HAVANERES DE CALELLA DE PALAFRUGELL. 
 

A. Homenatge a Ricard Viladesau i 
José Luís Ortega Monasterio.  L’obra d’aquests 
autors és cabdal per al desenvolupament de 
l’havanera a casa nostra. Ambdós compositors ja 
tingueren el seu particular homenatge en vida a 
Calella, a mitjans dels anys noranta. Això no 
obstant, i aprofitant l’efemèride, la Cantada de 
Calella no vol deixar escapar l’oportunitat de 
recordar l’autor d’El meu avi i el Príncep de la 
tenora a través del seu llegat musical. La 
interpretació d’una selecció de peces del seu 
catàleg volem que sigui un acte col·lectiu de 
gratitud a qui ha posat música al nostre paisatge i 
ha versat el tarannà de la nostra gent. El petit 
homenatge es visualitza amb la interpretació de 3 
peces de Viladesau a càrrec de Peix Fregit i 3 
peces de Monasterio a càrrec de Port Bo. José 
Luís Ortega Monasterio i Carles Casanovas es 
coneixien de l’època en què aquest últim cantava 
amb el grup Els Barrufets, i amb el qual va 
estrenar, sota la supervisió del mateix autor, la 
cèlebre havanera El meu avi (Calella, 1971). La 
relació de Ricard Viladesau i Peix Fregit va néixer 
arran de l’amistat que el calongí tenia amb Josep 

Bastons. Seus són una bona colla d’arranjaments a tres veus del repertori del grup, 
molts dels quals encara s’interpreten. Al llarg de sengles trajectòries aquests llaços es 
van fer més forts. Per aquests motius hem cregut oportú que Port Bo i Peix Fregit 
siguin els encarregats de recordar, respectivament, les figures d'Ortega i Viladesau. 

B. Tenora.  Amb motiu de l’homenatge a Viladesau es convida a Jordi 
Molina perquè faci sentir el so de la tenora durant la cantada. La direcció artística 
proposa una col·laboració amb el grup Peix Fregit, que es plasma amb la interpretació 
de les 3 peces de Viladesau amb tenora. L’experiència és exitosa. 

C. Renovació del repertori.  Al llarg de la seva història, la Cantada de 
Calella ha esdevingut capdavantera en molts aspectes i un fastuós aparador on s’hi 
passeja l’havanera del futur. Al costat dels dos homenatjats, el cartell també vol posar 
èmfasi en l’havanera contemporània i en els compositors actuals. En l'edició 2018 
podem sentir en primícia les últimes composicions de Neus Mar i Emilio Sánchez, de 
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Lluís Bofill i Xavier Jonama, de Carles Casanovas i Antoni Mas. Al costat d'aquestes, 
cadascun dels grups interpreta una havanera de les antigues. En el repertori 
d’enguany trobem algunes peces inèdites i 5 peces de nova creació (una de les quals 
és una adaptació al català d’una havanera d’Ortega Monasterio). 

D. Formacions.  Pel que fa a les formacions, els grups d'enguany opten 
per la de tres veus amb acompanyament de guitarra, la formació clàssica a Calella. 
Peix Fregit compta també amb l'acordió mentre que L'Empordanet proposa, i això és 
una novetat, una fórmula molt original amb acompanyament de guitarra i violoncel. 
Haváname destaca per ser el primer grup d'havaneres (de Barcelona, però) format per 
cubans que participa a la Cantada de Calella. La direcció artística segueix apostant per 
la qualitat i per les noves formacions. Enguany, per segon any consecutiu, una 
formació s’estrena a la cantada, en aquest cas, Havàname. La resta de formacions 
són palafrugellenques. 

E. Llibertat artística. La Cantada 2018 segueix apostant per la creació i 
per donar suport a les noves propostes que ens ofereixen els grups, amb l'objectiu que 
tots els músics que pugen dalt l’escenari puguin expressar-se artísticament amb tota 
llibertat.  

F. TV3. Les intencions de tv3 de començar a retransmetre la cantada amb 
15 minuts de retard fan reestructurar l’inici de la cantada. Es reajusten els tempos de 
les intervencions de la presentadora i es proposa a Jordi Molina que faci una petita 
intervenció al principi de la cantada, amb 1 peça de cada autor homenatjat, Girona 
m’enamora i La balada d’en Lucas. La direcció proposa un acompanyament d’acordió i 
Molina proposa el nom de Perepau Ximenis. Intervenció d’uns 4 minuts molt aplaudida. 
Tv3 també imposa un tall de publicitat molt llarg just abans de la interpretació de La 
bella Lola i El meu avi. Es decideix interpretar una peça fora de programa que no serà 
retransmesa per televisió. S’acorda amb els grups que serà l’havanera Gavina de 
Frederic Sirés. 

G. Presentadora.  La direcció artística contacta amb la presentadora Sílvia 
Pedret per assessorar amb els continguts de les presentacions. 

H. Cantada amb alt nivell musical i artístic, de caire tranquil·la. 

I. Cants comuns.  Josep Bastons va declinar assistir a la Cantada per 
motius de salut. La direcció artística decideix que l’encarregat de liderar els cants 
comuns sigui Carles Casanovas i que el guitarrista sigui Lluís Bofill. S’acorda que no 
dirigirà d’esquena al públic. 
 
Pel que fa a altres actes i accions duts a terme per a la 52a Cantada, cal destacar el 
bon funcionament de: 
 

J. Bus llançadora. Enguany, i per tercer any consecutiu, es va muntar un 
operatiu especial de mobilitat per tal de facilitar l’accés dels visitants i assistents a la 
cantada. 
 
La parada estava situada al recinte firal de Palafrugell, espai on també es va habilitar 
aparcament amb capacitat per a més de 100 vehicles. Tot el recinte estava 
degudament senyalitzat, tant amb la marca dels aparcaments com amb la reserva d’un 
radi  aproximat d’uns 15 metres perquè el bus pogués donar la volta allà mateix i fer 
pujar i baixar els usuaris. 
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El dissabte 7 de juliol el bus llançadora va començar a les 17.30 fins a les 22.30h i de 
les 22.30 fins a la 01.30h. Aquest era l’horari oficial. A més, des de l’any passat, hi ha 
un segon bus que fa reforç a  la tornada a partir de les 23.30h, per tal d’absorbir el pic 
de demanda un cop finalitzada la Cantada 
 
El funcionament del bus va ser impecable. La gent que va utilitzar el servei el va 
valorar positivament.  
 
No hi va haver cap incidència i en total estimem que varen fer servir el servei unes 
2.000 persones aproximadament. 
 

K.  Servei de taxi.  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 
 
 

6. 23ª CANTADA D’HAVANERES DE TAMARIU 
 
 

Aquest any la Cantada d’havaneres de Tamariu 
s’ha celebrat com cada any el primer dissabte de 
setembre, enguany, el dia 1 a les 19.00h. 
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 estat: Neus Mar, Port 
Bo, Els Cremats, Peix Fregit, Arjau i 
L’Empordanet. Cada grup ha cantat 4 peces i el 
presentador, com és habitual en Lluís Poch. 
  
La Cantada ha començat puntual i ha acabat al 
voltant d’1/4 de 10h de la nit, amb el cant comú 
dels grups participants (menys els grups Neus 
Mar i Port Bo que tenien una actuació posterior) 
amb les peces: Tamariu, El Meu Avi i la Bella 
Lola. 
  
L’assistència del públic ha estat nombrosa i han 
gaudit molt de la Cantada. 

  
Aquest any, s’ha continuat amb les parades d’artesania al passeig del Mar, amb el 
col·lectiu El Petit Artesà.  El cremat popular ha  estat ofert per l’Associació d’amics i 
veïns de Tamariu, n’han servit 100l que s’han acabat abans que la Cantada. Com 
sempre ha tingut molt bona acceptació entre el públic assistent.  Com de costum, s’ha 
repartit, la postal amb la imatge del pòster de la cantada i amb la lletra de l’havanera 
Tamariu. 
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7. 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 
12è OFF JAZZ FESTIVAL   ha 
tingut lloc a Palafrugell els dies 

15, 21, 22, 28 i 29 de setembre i 5 i 6 d’octubre. 
 
En aquesta edició els locals i grups participants han estat: 
 

• Hotel Sant Roc de Calella – Joan Rubau Quintet, dissabte 15/09 
• Gretel Can Mario - Jaç Friends, divendres 21/09 
• Hotel Tamariu – Shoo be doo be quartet, dissabte 22/09 
• Hotel Terramar – Ingrid i Lorenç, divendres 28/09 
• Mediterrània Espai Forum -  Escola de Música Jam Session, dissabte 29/09 
• Gretel – Guillem Payaró Quartet, divendres 05/10 
• Hotel Llevant – 4 de Jazz, divendres 05/10 
• Fonda L’Estrella – Minvant Jazz Quartet, dissabte 06/10 

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

 
Com a novetat, enguany, als locals de l’OFF FESTIVAL se’ls hi ha proposat d’oferir als 
seus clients el còctel OFF Jazz  (originari dels locals de Jazz de Canadà i pensat per a 
l’ocasió). 
 
 

8. JORNADES GASTRONÒMIQUES:  ES NIU 
 
De l’11 d’octubre al 4 de novembre va tenir lloc la campanya gastronòmica  Es Niu. 
Deu restaurants del municipi oferien la possibilitat de degustar un dels plats més 
emblemàtics de la cuina local, aquest any han estat: L’Arc, La Xicra, Pa i Raïm, El 
Balcó de Calella, Casamar, Terrassa Terramar, Llafranc, La Blanca (hotel Llevant), El 
Clot dels Mussols i s’hi va afegir El Càntir de l’Hotel Alga. 
 
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. Les postres, 
han estat a base de cítrics. 
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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.  
 
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.  
 
Aquest any la campanya s’ha allargat fins al 4 
de novembre per aprofitar el cap de setmana 
després de l’1 de novembre.  
 
Per imatge gràfica s’ha fet servir la mateixa 
que l’any passat (de l’Anna Grimal) canviant el 
color de fons.  
 

 
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. 
 
 
 

 2018 2017 2016 

Nº RESTAURANTS 10 8 10 

MENÚS  298 328 322 
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9. PISTA DE GEL 

 
La pista de gel de Palafrugell gairebé arriba als 
5.700 patinadors al llarg del Nadal 2018. 
 
Un total de 5.693 patinadors van passar per la 
pista de gel durant les festes de Nadal. Una 
dada  lleugerament inferior als anys anteriors, 
on l’afluència de públic havia arribat al seu 
màxim, superant la xifra dels 6.000 patinadors. 
Tot i així, podem afirmar que, des de la seva 
obertura, fa 14 anys, han passat per la Pista de 
gel més de 90.000 persones i s’ha consolidat 
com una activitat nadalenca atractiva per a tot 
el públic d’arreu la comarca. 
 
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. 

Enguany, com a novetat, es va canviar l’horari dels dies 25 de desembre i 1 de gener 
per tal d’adaptar-lo a aquells dies tan especials en què la gent surt de casa tard i 
l’ambient es concentra a última hora. Per tant, es va optar per obrir la pista de gel de 
17h a 22h. Aquest canvi va ser molt ben rebut per part de tothom, personal, 
proveïdors, usuaris i visitants.  

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. 

Taula comparativa: 

 
 

ANY PATINADORS INGRESSOS 
TAQUILLA 

INGRESSOS 
ESTANTS 

INGRESSOS 
PUBLICITAT 

2018 5.693 18.710,00€ 3.387,73€ 3.436,40€ 

2017 5.964 21.055,00€ 3.387,73€ 3.775,20€ 

2016 6.347 22.422,00€ 3.387,73€ 3.388,00€ 
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10.  CAMPANYA COMERCIAL DE NADAL AQUÍ,  HO TROBARÀS TOT  

 
Enguany, i després d’haver escoltat les demandes dels comerciants que han 
participant activament al Pla d’acció comercial, l’IPEP ha creat la següent campanya 
de comunicació per encarar la campanya comercial de Nadal:  Aquí, ho trobaràs tot. 
 
A partir d’aquest eslògan, s’emmarquen totes les activitats de Nadal a Palafrugell i 
Pista de Gel. 
 
Aquest any, s’ha fet un esforç addicional els dies 22, 23 i 24 de desembre, oferint tot 
un programa especial a l’entorn del comerç, perquè els habitants i visitants es quedin a 
Palafrugell a comprar. 
 

 
 
La campanya constava de 3 parts:  
 
1. Horari d’obertura ampliada: 
Els dies 22, 23 i 24 de desembre, es recomanava als comerços obrir fins a les 14.00h i  
tornar a obrir a partir de les 16.00h.  
 
2. Activitats de dinamització: 
Durant els 3 dies que durava la campanya al carrer hi passaven coses. Volíem que la 
mainada estigués entretinguda mentre els pares, mares, avis, àvies, tiets i tietes feien 
les compres de Nadal: jocs tradicionals, tallers, gimcanes... 
 
3. Tiquets descompte: 
Comprant del 14 al 24 de desembre als comerços adherits a la campanya, es podien 
aconseguir tiquets descompte de 5€ per bescanviar a d’altres establiments o a 
restaurants participants els dies 22, 23 i 24 de desembre.  
 
Hi han participat 82 establiments, comptant comerços, restaurants i parades del 
mercat diari. 
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11.  CAP D’ ANY A PALAFRUGELL 
 
Per segon any consecutiu, les àrees 
de Promoció Econòmica i Cultura 
acorden encarregar una imatge 
conjunta per promoure la nit de cap 
d’any a Palafrugell. 
  
D’una banda, des de Cultura 
s’organitza una sessió amb el dj 
palafrugellenc Karloss Selektah a 
partir de les 23.30h a la Plaça de 
l’església per seguir les 
campanades de mitjanit en directe i 
s’ofereix raïm als assistents. La 
Xarxa de televisions locals desplaça 
dos presentadors a Palafrugell per 
retransmetre-ho en directe amb 
connexió a tot Catalunya. 
 
La sessió amb el disc joquei dura 
fins la 01.30 h aproximadament. 
 
Des de l’IPEP, per tercer any es 
convoca els locals de nit del 
municipi a fer una campanya de 
promoció conjunta, amb l’objectiu 
de dinamitzar l’oferta d’oci nocturn 
al municipi.  

 
 
Se’ls ofereix el següent: 
 

- Aparèixer en 200 cartells i 4.000 fliers que es distribueixen pels establiments i 
punts d’informació de Palafrugell des de principis de desembre. 

- Aparèixer en suport mupis, 2x1 del municipi  i  pantalles lluminoses. 
- Campanya de comunicació amb falques a ràdio Palafrugell, ràdio Capital, i els 

40 principals Girona durant 3 setmanes. 
- Campanya de comunicació a les xarxes socials de Turisme de Palafrugell. 
- Bus gratuït a disposició dels seus clients per desplaçar-se d’un local a l’altre. 

 
Per participar-hi, els locals han de fer una aportació de 50€ cadascun. 
 
Nou locals participen a la campanya d’enguany (1 més que els dos anys passats): Sol 
de Nit, Metro, Candela, la Industrial, l’Occità, Daltònic, Harold’s, Funky Pizza i Can 
Fina. 
 
Des de l’IPEP es contracta un bus que sigui gratuït pels usuaris, que inicia el servei a 
les 00.30h i el finalitza a les 06.00h, fent 6 parades a cada volta, amb una durada 
aproximada de 15 minuts per volta. 
 



 

 132 

A les 7.00h s’ofereix el servei d’un altre bus gratuït per anar des de la parada de bus 
de la Plaça Pou d’en Bonet i a les 7.10h des del Camp d’en Prats per pujar fins al Cap 
de Sant Sebastià per donar la benvinguda al primer sol de l’any. Després de les 
sardanes i xocolata desfeta s’ofereix el servei de bus de tornada a Palafrugell. 
 
Balanç: 
 
En general, la celebració de la nit de cap d’any a Palafrugell va ser un gran èxit. 
 
A les campanades es calcula que hi assisteixen unes 800 persones de perfils molt 
variats: grups d’amics joves, famílies amb nens, grups de gent més gran... 
 
En acabada la festa davant l’església molta gent es distribueix entre els diferents locals 
de nit que participen a la campanya. Dels 9 locals que participen a la campanya, 6 
estan molt contents amb els resultats i el volum de clientela i caixa que van fer, i els 
altres 3 locals esperaven més gent. 
 
El servei de bus va comptar 180 passatgers. La primera volta de les 00.30 h va anar 
buit, però als següents trajectes sempre portava algú, essent de 3.00 a 6.00 h les 
hores de màxima afluència. 
 
Pel que fa al servei de bus de les  7.00 h per pujar al Cap de Sant Sebastià, el bus va 
sortir ple (24 persones) deixant a gent a terra. Quan va tornar per recollir la gent que 
no havia cabut al bus, ja no hi havia ningú. El bus va tornar a pujar al far buit per tornar 
de baixada a Palafrugell la gent que ho volgués a les  8.00 h. 
 

El col·lectiu d’establiments d’oci nocturn ha manifestat la seva satisfacció amb la 
campanya i els resultats, i, la voluntat de repetir l’acció l’any vinent. 

 
 

12.  COL·LABORACIONS AMB ALTRES ACTES. 
 
 

• Festival Jardins de Cap Roig: 
 

Del 13 de juliol al 22 d’agost ha tornat a Calella 
de Palafrugell el Festival Jardins de Cap Roig. 28 
concerts  amb artistes com Luís Miguel, Sergio 
Dalma, James Blunt, Sting, Bryan Ferry, Luz 
Casal, ... 
 
Com cada any, l’IPEP hi ha col·laborat donant 
suport a la difusió del festival i amb personal fent 
d’acomodadors.   
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• Radikal Marbrava: 

 
El dissabte 13 d’octubre de 2017 va tenir lloc la 10a Radikal Marbrava 1.5 i la 9a 

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 es va organitzar  amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Palafrugell, l’Institut de Promoció Econòmica 
de Palafrugell i l’Institut Municipal d’Esports de Palafrugell.  
 
1.450 nedadors es van inscriure en  aquesta 10a edició, 

continuant consolidant-se  com una de les millors proves esportives que se celebren a 
Catalunya i a l’Estat Espanyol.  
 
La novetat d'aquesta edició: La MarBrava 3.5! Limitada a 200 participants, els 
portaven des de Llafranc fins a les Formigues en embarcació i des d'allà havien de 
tornar fins a la Platja de Llafranc. 
 

             
 
 
 

• Euro Làser Màsters Cup 2018: 
 

 
 Calella acull des de 2006 aquesta regata de ressò 
europeu que compta amb els millors regatistes de Làser 
en la categoria Màsters d’arreu d’Europa (navegants 
majors de 35 anys).   
 
Aquest any s’ha celebrat el XII Trofeu Calella de 
Palafrugell Memorial Pitus Jiménez del 12 al 15 d’abril. Hi 
han participat un centenar de regatistes d’arreu d’Europa 
(França, Suïssa, Regne Unit, Holanda, Bèlgica, Itàlia, 
Mònaco, Alemanya, Suècia, Noruega i Espanya), EEUU i 
Austràlia. 
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El primer dia va servir per registrar els participants i realitzar un entrenament i del 13 al 
15, ambdós inclosos, es va realitzar la regata pròpiament dita. 
 
 

• Festes de Primavera: 
 
 

 
 

 
  

Les Festes de Primavera aquest any han arribat a la 55a 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.  
 
 

• 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 a 
l’entrada de Palafrugell. 
 
 

 
 

• Costa  Brava Line Dance Festival: 
 

Aquest any hem organitzat el nostre 18è festival al recinte de la Bòbila de Palafrugell 
els  dies 1, 2 i 3 de juny.  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, 
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Gaye Teather, Robert Lindsay, Rob Fowler,... Artistes com els esmentats anteriorment 
i a més Pep Sala, Kathy Chiavola, Cole's Country, The Dean Brothers, Adrian Churm, 
Bebbie Ellis, Jettke Camps, Chris Hodgson, Miquel Menéndez, Willi Brown, etc.  
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7. OFICINES DE TURISME 

 
 
L’oficina de turisme, situada a 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 com 
analitzem cada any derivats de les noves tecnologies. 
 
L’any 2018, les visites a les oficines de turisme de Palafrugell i nuclis costaners, han 
disminuït molt lleugerament, amb una petita davallada de 346 consultes menys 
respecte l’any passat.  
 
Un total de 49.849 persones van visitar durant el 2018 les diferents oficines de  turisme 
del municipi, 32.856 entre principis de juny i finals d’agost, una diferencia de 977 
visitants menys en el mateix període de l’any anterior. 
 
En el període dels mesos de juny a setembre, l’oficina de Calella és la que rep més 
visitants.  
 
A l’oficina 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 de Catalunya i de la resta de l’Estat. Es dedica més temps a ajudar a 
l’usuari, des de la compra d’entrades a 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. 
 
Com venim experimentant d’anys enrere, els visitants es preparen les visites abans del 
viatge i un cop a destí les seves consultes solen ser més concretes i menys freqüents. 
Aquest canvi es reflexa en l’augment de visites al web de turisme i webs específics.  
 
La meteorologia d’aquest any 2018, ha estat en general càlida i seca, amb  predomini 
de vent amb una velocitat màxima de 84km/h i temperatures entre -1ºC de mínimes i 
34,7ºC de màxima. Els mesos amb més precipitació han estat els mesos d’abril, 
octubre i novembre. 
 
 

2018 
MITJANA  

TEMPERATURA  
MAX / MIN 

TEMPS  VENT 
PREDOMINANT 

PLUJA 
L/M2 

GENER 21 ºC / -0,7ºC VENT / PLUJA 
  

Tramuntana 
 

30,4 

FEBRER 16,3ºC / -1ºC SOL /  FRED  Tramuntana 62,2 

MARÇ 19,9ºC / 3,8ºC SOL / VENT 
 

Tramuntana 73,2 
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ABRIL 23,8ºC / 5,1ºC NÚVOL / PLUJA 
 

Migjorn 101,8 

MAIG 23,7ºC / 6,2ºC SOL / VENT 
 

Tramuntana 41,8 

JUNY 28,3ºC / 12,9ºC SOL / NÚVOL 
 

Migjorn 53,6 

JULIOL 32,3ºC / 16,8ºC SOL 
 

Migjorn 28,0 

AGOST 34,7ºC / 17,8ºC SOL 
 

Tramuntana 11,2 

SETEMBRE 29,2ºC / 13,3ºC SOL / VENT 
 

Tramuntana 52,0 

OCTUBRE 28,3ºC / 6,3ºC VENT / PLUJA 
 

Tramuntana 173,6 

NOVEMBRE 19,9ºC / 5,7ºC NÚVOL / PLUJA 
 

Tramuntana 84,2 

DESEMBRE 20,9ºC / 2,5 ºC SOL 
 

Tramuntana 24,0 

 
 
 

1. OFICINES DE TURISME. 
 

•••• 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 10.00 a 13.00 h i de 
16.00 a 19.00 h. Dissabte de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h. Diumenge de 9.30 
a 13.30 h. Festius tancat, excepte per Setmana Santa (tancat Dilluns de Pasqua).  

- De l’1 de juliol al 2 de setembre: De dilluns a dissabte de 10.00 a 20.00 h. 
Diumenge de 9.30 a 13.30 h. Festius de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h.  

- Del 3 de setembre al 14 d’octubre:  De dilluns a dissabte  de 10.00 a 13.00 h i 
de 16.00 a 19.00 h. Diumenge  de 9.30 a 13.30 h. 

- Del 15 d’octubre al 2 d’abril:  De dilluns a divendres de 10.00 a 17.00h. 
Dissabtes de 10.00 a 13.00h i de 16.00 a 19.00h. Diumenges de 9.30 a 13.30h. 
 

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

- De l’1 de juny al 14 d’octubre: De dilluns a dissabte de 10.00 a 13.00 h i de 
17.00 a 20.00 h. Diumenge  de 10 a 13.00 h. 
 
CALELLA - LLAFRANC:  
  

- Del 30 de març al 2 d’abril (Setmana Santa): De dilluns a dissabte de 10.00 a 
13.00 h i de 16.00 a 19.00 h. Diumenge i dilluns de Pasqua de 10.00 a 13.00 h.      

- Mesos d’abril i maig (Caps de setmana): Dissabte de 10.00 a 13.00 h i de 
16.00 a 19.00 h. Diumenge de 10.00 a 13.00 h. 
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- Juny i setembre: De dilluns a dissabte de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 
h. Diumenge de 10.00 a 13.00 h. 

- Juliol i agost:  De dilluns a diumenge de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h 
- De l’1 al 14 d’octubre (OT Calella): De dilluns a dissabte de 10.00 a 13.00 h i 

de 17.00 a 20.00 h. Diumenge de 10.00 a 13.00 h.  
- 6 i 7, 12, 13 i 14 d'octubre (OT Llafranc): Divendres i dissabte de 10.00 a 

13.00 h i de 16.00 a 19.00 h. Diumenge de 10.00 a 13.00 h. 
- De l’1 al 4 de novembre:  De dijous a dissabte de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 

19.00 h. Diumenge de 10.00 a 13.00 h. 
 
TAMARIU:  

- Juny i Setembre:  De dilluns a dissabte de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 
h. Diumenge de 10.00 a 13.00 h. 

- Juliol i Agost: De dilluns a diumenge de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00h. 

 

2. GESTOR D’ENQUESTES OFICINES DE TURISME 

El  2018 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:  
 
• Les dades bàsiques de la persona usuària  (A) 
• Tipologia de consulta (B) 
• Acompliment de la carta de serveis (com se l’ha atès). 
 
 

A. Dades dels nostres visitants:  
 

• Visites: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITES 2016 2017 2018 

Gener   170   112   146 

Febrer    247   174   136 

Març 1.067      297   855 

Abril    944 1.466 1.036 

Maig    943 1.015 1.049 

Juny 3.946 3.406 3.519 

Juliol 7.473 6.212 5.785 

Agost 8.629 7.123 6.614 

Setembre 4.054 3.969 4.058 

Octubre    748    865    894 

Novembre    180    174    327 

Desembre    153    123    171 

TOTAL  28.554 24.936    24.590 
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VISITES 2016 - 2018
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• Visitants: 
 

VISITANTS 2016 2017 2018 

Gener      249   170    219 

Febrer      368    298    217 

Març   2.094    465 1.553 

Abril   1.889 3.079 2.284 

Maig   1.838 2.011 2.391 

Juny   8.390 6.560 7.022 

Juliol 15.146    12.589    11.714 

Agost 18.712    14.684    14.120 

Setembre   7.128 7.696 7.637 

Octubre   1.387      1.613 1.781 

Novembre      283    251    656 

Desembre      330   189    255 
 

TOTAL 
 

 
   57.814 

 
49.605 49.849 
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VISITANTS 2016 - 2018
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• Nacionalitats vàries: 
 

Espanya 12.812 

França 6.203 

Regne Unit 2.263 

Alemanya 765 

Països Baixos 516 

Resta d'Europa 385 

Resta d'Amèrica 382 

Estats Units d'Amèrica 282 

Resta d'Àsia i Oceania 220 

Itàlia 198 

Bèlgica 180 

Canadà 97 

Suïssa 90 

Suècia 57 

Noruega 55 

Dinamarca 43 

Finlàndia 27 

Àfrica 16 

Japó 12 

Índia 5 

Xina 3 

Islàndia 1 

TOTAL 24.612 
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• Nacionalitat espanyola: 
 

Catalunya 10.717 

País Basc 623 

Madrid (Comunitat de) 304 

Valencia  (Comunitat de) 282 

No indicada 250 

Navarra (Comunitat Foral de) 127 

Aragó 103 

Andalusia 86 

Castella-Lleó 68 

Galícia 49 

Castella-La Manxa 40 

Rioja (La) 38 

Canàries (Illes) 35 

Asturies (Principat d') 27 

Cantàbria 26 

Balears (Illes) 17 

Múrcia (Regió de) 12 

Extremadura 7 

TOTAL 12.811 

 
 

B. 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, 
podem trobar consultes de tot tipus: quan venen a buscar publicacions, revistes, 
carrers concrets, quan miren i agafen ells mateixos la informació exposada, etc. 
Normalment són 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. 
 
Cada cop més augmenta el visitant de segona residencia o turista que sol·licita 
l’agenda, i el llistat de les activitats que es fan a tota la zona, sobretot als nuclis de 
platja.  
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Transports 3.884 

Esdeveniments 2.761 

Altres 1.687 

Oci 1.547 

Comerç 874 

Allotjaments 773 

Restauració 276 

Seguretat ciutadana 23 

TOTAL 11.825 

 
 

C. Demandes: 
 
És sol·licita principalment el plànol per orientar-se i arribar a les platges, seguit de les 
activitats del municipi, les rutes a peu i en bici i les diferents platges, juntament amb la 
informació genèrica del municipi Què podem veure i visitar 
 
Com a serveis sol·licitats destaquem el wifi gratuït al municipi, l’assessorament amb 
l’ordinador públic per la compra d’entrades a llocs culturals, 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 altra i encara que no la demanin se li 
dóna com a informació complementària i es comptabilitza, com per exemple pot ser el 
cas del Descobrir. Quan demanen informació general i coses a veure i visitar, els hi 
donem el plànol per ubicar-los, el mapa de camins, el mapa de la província, el 
descobrir amb vuit recomanacions a fer i la publicació de Palafrugell+. 
 
 

• Graella demandes 
 

Plànols 10.394 

Agenda activitats 9.633 

Informació genèrica 8.739 

Rutes a peu/bici 7.153 

Platges 6.891 

Mapes 5.025 

Altres 3.841 

Museus 2.053 

Restaurants 1.821 

Mercats 1.183 

Espais naturals 1.152 
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Lloguers vaixells 513 

Rutes guiades 413 

Meteorologia 370 

Lloguers bici/cotxe 301 

Sanitat 178 

Campanyes gastronòmiques 145 

Xarxes 113 

Seguretat 113 

Garoinada 62 

Golf 39 

TOTAL 60.132 

 
 

E.  Valoració: 
 
La temporada 2018, continua amb la mateixa tendència de cada any, una petita 
disminució de les visites, degut a factors i noves tendències que influeixen molt:  
 

- El canvi d’hàbit i l’ús de les noves tecnologies donat que tota la informació que 
donem en paper és pot descarregar fàcilment al telèfon o ordinador.  

- El web  www.visitpalafrugell.cat  ha augmentat el nombre de nous visitants 
- Ús de xarxes socials. Cada vegada més, els usuaris demanen informació curta 

i directa des de les xarxes socials. Aquestes sol·licituds es responen al moment i 
normalment s’enllacen amb els webs, per tal que es pugui descarregar la informació 
(aquest fet condiciona que en ocasions no calgui anar a les oficines de turisme). 

- El turista continua volent una atenció cada vegada més personalitzada i 
extensa, amb una ampliació de serveis, suport i assessorament, contràriament dels 
turistes de les platges, que la informació és concreta del municipi.  

- El servei d’auto consulta d’Internet, wifi i servei d’impressió de documents està 
molt consolidat i dóna un valor afegit a la qualitat del servei.  

- Continuem amb una majoria de visitants de Catalunya, seguit del País Basc 
que ha augmentat lleugerament, deixant enrere seu Madrid. Referent als estrangers 
els francesos continuen superant als anglesos, seguits dels alemanys. 
 
 
 

3. CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA GASTRONOMIA: 
TALLERS PER ESCOLES 

 
El curs 2017-2018 varem iniciar els tallers pedagògics  Fem el turista  i  Alquimista a 
la cuina a les escoles del municipi de Palafrugell. Tallers adreçats a l’alumnat de 
Cicle Mitjà de primària (CM).  L’alumnat té entre 8 i 9 anys i aquests tallers són per 
a ells tot una experiència, donat que coneixen la importància de la gastronomia i la 
funció de l’oficina de turisme.  
 
La gran majoria no ha visitat mai l’oficina, 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.  
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Aquest curs 2017-2018 hem ofert als pobles veïns de Mont-ras i Esclanyà poder 
realitzar els tallers. 
 
Les escoles que ens han visitat són les següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest any 2018 han passat per l’oficina de turisme 279 alumnes , alguns no havien 
entrat mai a l’oficina de Turisme de Palafrugell i molts d’altres ja havien vingut l’any 
anterior amb l’altre taller. En acabar el taller es convida a tots els participants a tornar 
a visitar l’oficina de turisme acompanyats dels familiars. 
 

TALLERS  CURS 2017 - 2018 
D’octubre a desembre 

 
CURS 2017 – 2018 

De gener a juny 
 

Fem el turista  106 

Alquimista a la cuina 124  49 

 
Un cop s’acaba el taller, s’envia a l’escola una enquesta per valorar la satisfacció del 
taller. Les valoracions rebudes han estat molt positives i el mateix professorat anima a 

continuar realitzant-los. L’alumnat 
gaudeix molt durant l’activitat. 
 
 
 
 
Taller Fem el turista 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLERS CURS 2017 - 2018 
D’octubre a desembre  

 
CURS 2018 – 2019 

De gener a juny  
 

Fem el 
turista 

 

 
 

Carrilet (CM2) 
Carrilet (CM2) 
Sant Jordi (CM2) 
Mont-ras (CM2) 
 

Alquimista a 
la cuina 

 

Torres i Jonama (CM2) 
Torres i Jonama (CM2) 
Vedruna (CI1) 
Vedruna (CI1) 
Mont-ras (CM1) 
 

 

Sant Jordi (CM2) 
Torres i Jonama (CM2) 
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Taller Alquimistes a la cuina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


