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Del 16 de desembre de 2016 al 8 de gener del 2017:
11é Aniversari del Nadal a Palafrugell i Pista de Gel

Del 15 de gener al 20 de març, La Garoinada.
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Del 15 de gener al 20 de març, La Garoinada
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El Racó de Pensar: Campanyes gastronòmiques,
una qüestió de (bon) gust.
El Racó de Pensar és una secció amb la qual, des de l’IPEP, pretenem mirar-nos a nosaltres
mateixos amb ulls crítics i incisius, fent un esforç per qüestionar, pas imprescindible per
millorar, la nostra tasca diària com a gestors públics.
Del 15 de gener al 20 de març d’engany se celebra la 25a edició de La Garoinada, una
campanya gastronòmica pionera a la nostra comarca. L’èxit de La Garoinada rau en el fet que
es va crear pensant molt acuradament per què es feia la campanya i quins eren els seus
objectius. El que es pretenia era donar a conèixer la cultura gastronòmica en general, en una
època -principis dels anys 90 del segle passat- en la que el boom de la gastronomia amb
fenòmens com el del Bulli o El Celler de Can Roca encara no havia fet eclosió a casa nostra. I,
per fer-ho, s’havia de generar una nova necessitat gastronòmica de qualitat.
La Garoinada ven l’excepcionalitat del producte, la sensació i la necessitat de provar/tastar
allò que es promociona –les garoines- en el moment que es promociona, perquè sinó no es
pot fer en cap altre moment de l'any. I és que una característica essencial de les campanyes
gastronòmiques, almenys les primeres organitzades als anys 90, era l'obsessió per aconseguir
que la campanya fos un instrument d'atracció per sí sol. O sigui, un factor de la ja tant gastada
i mal usada desestacionalització.
I, per últim, el que es pretenia era que anant a un restaurant que participés de la campanya es
gaudís d’una experiència especial, única, amb un discurs i una estètica particular que distingís
la visita a la que hom pot fer-hi un dia qualsevol. Altra volta, la clau de tot rau en la qualitat.
Perquè aquest model de qualitat funcioni, és imprescindible aplicar un model de gestió
compartida entre ens públics i privats, doncs un ens públic per sí sol no pot discriminar quins
establiments poden participar de la campanya i quins no per motius de qualitat. Amb la fórmula
del cofinançament, els restaurants participants han d’aportar en forma de col·laboració una
part del pressupost.
Fa 25 anys La Garoinada fou una campanya pionera. Per descomptat, tot allò que funciona té
les seves còpies. Avui, pràcticament la totalitat dels municipis turístics de la nostra zona tenen
una campanya gastronòmica o una altra. Tantes, que en molts casos aquestes campanyes
han perdut totalment el sentit. Si un municipi fa campanyes gastronòmiques la major part de
l'any, aquestes deixen de ser excepcionals i perden una part molt important del seu atractiu.
Des de l’IPEP ens enorgullim de que campanyes que han nascut aquí s’estenguin arreu, com
nosaltres fem servir idees d’altres. Això sí, pel bé comú, intentem tots plegats fer bé les coses.
Tots hi sortim guanyant.
Si la campanya gastronòmica es promou en un moment de l'any on ja hi ha molts visitants i la
demanda dels restaurants per si sols ja és alta, no té sentit esmerçar recursos públics en una
campanya gastronòmica, perquè els diners emprats no tenen l'efecte multiplicador que es
presumeix quan s'utilitzen recursos públics per promocionar quelcom. Cada euro gastat en un
restaurant el mes de gener té molt més valor que l'euro gastat el mes d'agost. La campanya
gastronòmica de La Garoinada va aconseguir els primers anys que els restaurants de
Palafrugell garantissin una temporada més llarga amb els conseqüents beneficis per a la
qualitat dels llocs de treball, i la sensació que a l'hivern el municipi no resta tancat.
La qualitat, l'efecte crida d'una campanya, no pot fer oblidar que es tracta d'una iniciativa
col·lectiva de municipi i un grup de restaurants, per tant el cost indirecte de tenir restaurants
que no garanteixen un llindar mínim de qualitat o no compleixen les normes aprovades entre
tots (dies d'obertura, servir el producte o plat de la campanya sempre que tenim obert, donar
els materials de la campanya, receptaris, etc.) és molt perjudicial tant pel col·lectiu com pel
municipi.
Capítol a part mereixen els oportunistes, aquells que van a la seva. La seva miopia no els
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permet veure que vendre garoines aprofitant l'empenta de la campanya i l'acció promocional
que se’n desprèn és d'un oportunisme en sentit negatiu important. En realitat fan més mal al
seu negoci i al municipi del que es pensen, perquè ajuden a projectar un destí turístic poc
solidari. Per no parlar que els restaurants de La Garoinada compleixen escrupolosament amb
la traçabilitat i la legalitat del producte (la garoina), mentre que els oportunistes en gran part
venen producte furtiu. Ah!, i no poden ser inspeccionats perquè només obren el cap de
setmana.
És doncs un bon moment per ressaltar el valor dels restaurants que any rere any formen part
del col·lectiu, compleixen amb els requisits de la campanya i són solidaris amb la seva
aportació econòmica.
La Garoinada celebra 25 anys, i fins avui estem constantment reinventant la nostra campanya
perquè el seu cicle de vida com a producte gastronòmic no s'estanqui mai. Fa uns anys hi vam
incorporar el valor afegit d'acompanyar l'àpat amb fórmules de paquet amb el dormir i la
descoberta de l'entorn natural, patrimonial i cultural. Una aposta que ha permès generar
demanda per a una planta hotelera que els mesos de gener, febrer i març li costa molt
sobreviure. Això concorda molt amb la filosofia i objectius primigenis dels anys 90, i és la prova
que, fent bé les coses, el conjunt hi surt guanyant.
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MARÇ
Del 15 de gener al 20 de març, La Garoinada

3 i 4 de març, Saló Formació, Ocupació i Empresa.

Memòria IPEP 2016

4

55

El Racó de pensar: Saló 2016: la mesura de l’èxit

No hi ha dubte que la quarta edició del Saló de la Formació, l’Ocupació i l’Empresa del Baix
Empordà ha tancat el seu darrer any d’hoste palafrugellenc com un èxit fàcilment
quantificable. Les xifres parlen per sí soles: 34 empreses van posar sobre el taulell 250
ofertes de treball, per a les quals van entrevistar-se 818 persones prèviament filtrades per
professionals que s’asseguraven que els candidats reunissin els requisits demandats per les
empreses. L’any anterior, en la primera edició coorganitzada per l’IPEP, 22 empreses van
oferir 144 vacants de feina i 679 candidats van passar les entrevistes. Heus ací la mesura de
l’èxit.
Arribar fins aquí no és atzarós. L’organització del Saló, com la de tants altres esdeveniments,
es planifica des de la primera reunió de treball amb aquest objectiu principal prefixat: créixer. I
és imperatiu. Hem de tenir més ofertes de feina que l’any anterior, atraure més candidats, hem
de fer més entrevistes i hem de mobilitzar més espectadors per xerrada. La maquinària es
posa a funcionar.
Fixar-se objectius ambiciosos davant de qualsevol nou repte és del tot positiu i necessari per
evolucionar. A l’IPEP podem presumir de no deixar d’intentar-ho. Però de vegades cal recordar
que com a ens públic podem regir-nos per paràmetres diferents als de l’empresa privada; i els
criteris sobre la mesura de l’èxit poden anar més enllà de paràmetres quantitatius, que
certament llueixen molt en notes de premsa i aporten llustrosos titulars, i tenir en compte
altres aspectes. Altres criteris.
Certament, en el món econòmic contemporani –el nostre món- el creixement il·limitat ha
esdevingut una fita, un manament ineludible que guia el devenir de l’empresa privada. Tant és
així que no són poques les corporacions que han, diguem-ne, maquillat les seves xifres per tal
de seguir l’estela imparable del creixement constant i il·limitat, que no s’atura ni espera a
ningú. És un miratge; en un món cada dia més exprimit de recursos finits, l’obsessió pel
creixement quantitatiu hauria de passar a un segon terme. A totes les escales.
I la nostra, la d’ens públic palafrugellenc que coorganitza un esdeveniment comarcal, no hauria
de ser diferent. És positiu créixer, i tant. Però aquest no pot ser l’única mesura de l’èxit. Primer
per insostenible: tard o d’hora una nova edició del Saló no aconseguirà reunir més empreses,
més ofertes de feina, més candidats, més visitants. I qui estigui al capdavant de l’organització
aleshores pot sentir el pes del revers d’allò que hem anomenat i imposat com a mesura de
l’èxit. La paraula fracàs és certament tabú en el món econòmic, una estigma que deixa marca
als qui la duen i de la que tothom en fuig, com de la pesta. I segon, perquè si som honestos
amb nosaltres mateixos hem de reconèixer que, com a adminstració, el nostre objectiu final
hauria de ser la desaparició d’esdeveniments com els del Saló, creats a raser d’una brutal crisi
econòmica que ha deixat desabrigada a molta gent, no fomentar-ne el seu creixement i
felicitar-nos del seu èxit. És probablement un objectiu naif, utòpic, sí. Però no menys que el
creixement quantitatiu il·limitat.
Una altra mesura de l’èxit hauria de ser possible. Basada en criteris de qualitat –de les ofertes,
dels candidats, dels ponents de les xerrades i del pòsit real que aquestes deixen als assistents
(tan difícilment quantificable!). I sí darrera d’això hi ha un creixement quantitatiu, benvingut
sigui. La nostra obligació és no deixar d’intentar-ho.
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ABRIL
Del 7 al 10 d’abril, EURO LASER MASTER CUP 2015

Palafrugell prepara la 7a edició de FLORS & VIOLES
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MAIG
Del 29 d’abril a l’1 de maig,
PALAFRUGELL, FLORS & VIOLES

Del 6 de maig al 5 de juny, RASCA L’UNÇA
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El Racó de pensar: Qüestió de sensibilitat
El 6 de maig arriba a l’adreça de Turisme de Palafrugell un correu electrònic d’una immobiliària
local que es dedica al lloguer d’apartaments turístics al nostre municipi. Es lamenten d’unes
obres de substitució de l’asfalt just al davant d’uns apartaments que, els primers dies de maig,
tenen plens. Soroll, carrers tallats, turistes amunt i avall traslladats improvisadament a noves
ubicacions per solucionar les moltes queixes rebudes. “Sap molt de greu que aquestes coses
(en referència a les obres d’asfalt) no es puguin fer durant els mesos de novembre a febrer...”,
diu la carta. “Tots treballem moltíssim durant l’any per portar gent al poble (...) volem que els
estrangers vinguin, i quan arriba el bon temps ens posem a fer obres”. Al final de la carta, amb
un to més de lament que de queixa, es pregunten si, com a mínim, no se’ls pot fer arribar via
mail la informació sobre les obres. No són les úniques queixes que arriben. També ho fan
clients d’hotels que arriben guiats pel gps i es troben amb carrers tallats i nul·la informació
sobre rutes alternatives per arribar als allotjaments turístics. Que amb els turistes arribin les
queixes en un municipi turístic com el nostre ens hauria de fer pensar a tots.
Entre el 5 i el 8 de maig és el cap de setmana de Pentacot, una festivitat important a França
que porta a molts visitants al nostre poble. Per aquell mateix cap de setmana es planifica la
celebració d’un triatló que talla l’autovia que uneix Palafrugell amb Calella i Llafranc. Ben
planificats, tots els usos són perfectament compatibles. Però no és fins a darrera hora que a
algú se li encén la bombeta i truca corrents a l’IPEP per tal que informi als empresaris turístics
de les molèsties que aquest esdeveniment poden ocasionar als seus clients. Passa el mateix
amb la cursa ciclista que se celebra al poble durant el cap de setmana del Flors i Violes: fins
uns dies abans, ningú de l’organització considera que s’hagi d’informar a l’IPEP del
desenvolupament d’una cursa ciclista que obligarà a tallar carrers importants.
Són només alguns exemples de l’últim mes, però que es repeteixen cada any amb l’arribada
del bon temps i, amb ell, dels turistes. No es tracta aquí de reivindicar la tasca de l’IPEP com a
millor o més important que la de qualsevol altra àrea municipal, perquè no ho és. Però sí
faríem bé tots plegats de recordar que Palafrugell és un Municipi Turístic, que moltes persones
en viuen i bona part dels ingressos municipals s’obtenen per aquest concepte. Ser municipi
turístic ens implica a tots, no només a l’IPEP. Tothom hauria de tenir en ment, quan es
programen activitats, quan es fan obres, aquesta realitat.
El propi funcionament de l’Administració genera certes dinàmiques: Els pressupostos
municipals que s’aproven a finals d’ any, un cop superat tots els tràmits administratius,
comencen a ser operatius cap el mes de març. Això implica que, en el cas d’obres públiques
planificades, aquestes es poden començar a executar coincidint amb l’arribada del bon
temps... tot i que res impedeix aplaçar-les fins a la tardor. Es tracta de tenir, tots plegats, més
sensibilitat turística en un poble que viu del turisme.
I no és només un problema d’imatge turística, tampoc. L’aparent falta de comunicació entre
àrees municipals afecta a tots els ciutadans, transmet una imatge a la ciutadania de
descoordinació, quan no hauria de ser així. Tots els Caps d’Àrea de l’Ajuntament es reuneixen
un cop al mes. Aquest és l’espai per posar en comú tots els projectes, actuacions, obres, etc.
Per això resulta encara més inexplicable que cada any es repeteixin certs errors. Millorar-ho
ens implica a tots.

Memòria IPEP 2016

8

99

JUNY
Posta a punt del Julivia Bus Truístic.

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

2 de juliol, Mercat de les Havaneres

Del 8 de juliol a l’11 de setembre, Julivia Bus Turístic.

Del 8 de juliol al 17 d’agost, Festival Jardins de Cap Roig

Juliol i agost, Vies Braves
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El Racó de pensar: Una auditoria no senyalitzada

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

Del 8 de juliol al 17 d’agost, Festival Jardins de Cap Roig

Juliol i agost, Vies Braves
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SETEMBRE
Julivia Bus Turístic

3 de setembre, Cantada d’Havaneres de Tamariu

Off Jazz Festival. Festival de Jazz Costa Brava
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El Racó de Pensar:
Quin és el paper de les Oficines de Turisme?
Les dades publicades en la notícia sobre el balanç de temporada de les diferents Oficines de
Turisme (d’ara endavant OTs) del nostre municipi deixen una dada que bé mereix un Racó de
Pensar: les OTs perden visitants de manera lenta però continuada els darrers anys. En part,
ens explica la pròpia notícia, el fenomen es deu a la irrupció de la comunicació 2.0; a l’era
d’Internet i les xarxes socials, els visitants fan servir les ja no tan noves tecnologies per cercar
informació sobre el territori, tasca tradicional de les OTs. Les vistes a les OTs ubicades en els
nuclis costaners s’han fet més curtes i els motius, més concrets.
No arriscaríem massa si apostéssim que, aquesta, és una tendència imparable. El pes
demogràfic cada vegada més rellevant dels nadius digitals, que paulatinament aniran
substituint a totes aquelles persones nascudes i educades a l’època analògica, fa pressuposar
que la funció primigènia de les OTs sigui cada vegada més irrellevant. Si a això li sumem l’alt
cost econòmic que suposa mantenir aquestes infraestructures estacionals (el nostre municipi
disposa de 5 oficines obertes cada temporada), no ens hauria d’estranyar, doncs, que
comencin a sortir veus qüestionant la seva existència. Però de la mateixa manera que la
televisió no va matar la ràdio ni el vídeo va acabar amb el cinema, potser comença a ser hora
de debatre quin és i quin ha de ser el rol de les futures OTs, que inevitablement ha de superar
el marc d’actuacions que han tingut fins ara.
Primer de tot, doncs, què fan les OTs? En el nostre municipi, dividit en diversos nuclis, les OTs
realitzen un paper imprescindible no només per al turista: són, per a tothom, visitants i
residents, turistes i autòctons, l’única oficina real que l’ajuntament disposa en aquests nuclis.
Qualsevol interacció amb l’administració –una queixa, una reclamació, una consulta- passa per
l’oficina de torn. Les persones que les atenen, a més, tenen el valor afegit de saber idiomes,
fet bastant important en un municipi turístic com el nostre on no estaria de més exigir a tot el
personal que ha de fer feines d’atenció al públic al menys el domini mínim d’alguna tercera
llengua. Però mentre això no passa, per a qualsevol petita incidència que tingui un visitant, el
primer lloc on acudirà una persona que no parla el nostre idioma per a qualsevol cosa
relacionada amb l’administració és a l’OT més propera.
Les OTs, són, doncs, quelcom més que punts d’informació. La seva obertura dóna el tret de
sortida a la temporada turística oficial, el moment de l’any que l’administració puja la persiana
als nuclis i aquests esdevenen, per uns mesos, ens amb personalitat pròpia amb les seves
oficines d’atenció al públic. Les de turisme, esclar.
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OCTUBRE
Palafrugell +

8 i 9 d’octubre, Radikal MarBrava

Del 14 d’octubre a l’1 de novembre, ES NIU!

Pindoles Formatives Emprèn i Empresa
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NOVEMBRE
Píndoles Formatives Emprèn i Empresa

26 de novembre, 6ª Jornada emprendre @internet

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

Cap d’any a Palafrugell

Del 16 /12/ 2015 al 8 de gener del 2017:
Nadal a Palafrugell – Pista de Gel.
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El Racó de Pensar:
Llums de Nadal amb criteri
Quin criteri cal seguir alhora de penjar les llums de decoració nadalenca pels carrers de la
vila? La resposta de l’IPEP és clara: només als nuclis comercials, a les entrades i sortides de
la vila i a les rotondes.
Aquest criteri té la seva lògica. Els nuclis comercials són aquells carrers on l’activitat
econòmica comercial hi té una forta presència i són pol d’atracció per a la població en general.
El Nadal sempre és una bona època per el comerç, i la il·luminació nadalenca contribueix a
crear i potenciar l’atmosfera d’excepcionalitat en la que emmarquem aquestes festes. Posar-hi
les llums de Nadal, il·luminar aquest nuclis, té un retorn. Que al comerç local li vagi bé, com en
qualsevol altra activitat econòmica, ens beneficia a tots.
Els altres dos supòsits que contempla el criteri de col·locació de llums de Nadal són de sentit
comú. Il·luminar les entrades i sortides de la vila i les principals rotondes viàries vesteix el
poble de Nadal, en una tradició tan arrelada arreu que no fer-ho resulta, simplement,
inimaginable. En aquest cas es pot argumentar que la il·luminació d’aquestes àrees no reporta
cap retorn econòmic, però malament aniríem si l’Administració només tingués en compte
criteris econòmics alhora de planificar totes les seves accions.
Per descomptat, no a tothom li agrada el Nadal i la seva parafernàlia: les llums, les nadales, o
l’ambient de germanor i pau que, per a moltes persones, pot resultar tristament artificial i fins i
tot hipòcrita. Però de la mateixa manera que no deixarem de celebrar la Festa Major perquè a
moltes persones els molesti el soroll i el rebombori que genera, per el mateix motiu tampoc
deixarem de celebrar el Nadal pel fet que no sigui del gust de tots.
Aleshores, per aconseguir un cert equilibri entre els drets de tothom, no queda més remei que
l’Administració reguli aquesta activitat. Per què, doncs, cada any s’amplia el nombre de carrers
il·luminats? A (quasi) tothom li agrada tenir els seus carrers engalanats. Els llums fan Nadal, la
canalla espera amb il·lusió que s’encenguin, els carrers fan patxoca... És lògic pensar que són
molts els veïns que reclamen il·luminació nadalenca també als seus carrers. Però com a
Administració la nostra obligació és regular i posar ordre en nom del mencionat equilibri de
drets i en nom de la racionalitat. Les llums de Nadal suposen una despesa econòmica
important en muntatge i desmuntatge i generen una despesa energètica suplementària. Fora
bo, doncs, perquè és la nostra obligació, que des de l’Administració siguem molt conscients
d’aquests equilibris i busquem solucions justes coneixent per endavant que no sempre podrem
acontentar
a
tothom.
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1. PRESSUPOST
Pressupost elaborat en grans partides:
DESPESES
Descripció

C. inicials

DESPESES FUNCIONAMENT I
SUBMINISTRES

58.000,00€

TURISME I ESDEVENIMENTS

245.615,00€

COMERÇ

61.100,00€

COMUNICACIÓ, PROMOCIÓ I
EDICIÓ DE MATERIAL

47.400,00€

EMPRESA I OCUPACIÓ

11.500,00€

INGRESSOS*
Descripció
P. inicials
APORTACIÓ
AJUNTAMENT

INGRESSOS
PREVISTOS

423.615,00€

205.000,00€

218.615,00€

423.615,00€

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

PROJECTE
Garoinada 2016

1.210,00€

ENTITAT
RECEPTORA

IPEP

500,00€

IPEP

Departament Cultura i
50ª Cantada de Calella
Comunicació de la Generalitat

19.481,00€

IPEP

Aportació La Caixa

50ª Cantada de Calella

50.000,00€

IPEP

Bardinet, S.A.

50ª Cantada de Calella

2.420,00€

IPEP

Cultura Popular

50ª Cantada de Calella

19.481,00€

IPEP

Diputació de Girona

50ª Cantada de Calella

50.000,00€

IPEP

Patronat de Turisme CBGP

50ª Cantada de Calella

18.000,00€

IPEP

Diputació de Girona – Catàleg
St. Jordi – Flors&Violes
Escènics

3.000,00€

IPEP

St. Jordi –
Departament de Cultura i
Comunicació de la Generalitat Flors&Violes

3.354,20€

IPEP

Diputació de Girona
Xarxa de mercats sedentaris
provincia de Girona

Rasca L’Unça

2.500,00€

IPEP

SOC

Prorroga AODL 2016/2017

27.045,54€

IPEP

SOC

Nova AODL 2016/2017

27.045,54€

IPEP

Diputació de Girona

XSLPE

4.000,00€

IPEP

Departament d’empresa i
Ocupació de la Generalitat.

Catalunya Empren

28.037,12€

IPEP

Vins i licors Grau, S.A

Niu 2016

IMPORT
CONCEDIT
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1.2 INGRESSOS PROCEDENTS IMPOST ESTADA EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

4t trimestre

2.790,81€

16.045,00€

Encara desconegut.
Ref. 2015: 37.597,73€

Encara desconegut.
Ref. 2015: 5.203,36€

1.3 COL·LABORACIONS SECTOR PRIVAT LOCAL PLA D’ACTUACIONS ’16
PROJECTE

QUANTITAT

GAROINADA (restaurants participants)

3.790,00€

NIU (restaurants participants)

1.000,00€

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

4.662,15€
915,00€
165,00€
175,00€

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

3.387,73€
3.388,00€

EDICIÓ DE MATERIAL
Material publicitari promoció turística

12.789,70€

TOTAL

30.272,58€
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1.4 CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A EMPRESES LOCALS 2015 - 2016
El passat 5 de febrer de 2016 es van aprovar per Junta de Govern Local les bases per la
concessió de subvencions per activitats econòmiques locals que cada any concedeix
l’Ajuntament i gestiona l’IPEP.
Aquestes ajudes estan destinades a:
Capítol I.- Millora de la imatge exterior i accessos als establiments turístics
Capítol II.- Millora de les terrasses a la Plaça Nova de Palafrugell
Capítol III.- Reforma integral dels establiments comercials i/o activitats econòmiques
Capítol IV.- Foment de l’Emprenedoria
Capítol V.- Millora d’estalvi energètic
Capítol VI.- Foment de la innovació i la competitivitat
Les persones físiques i/o jurídiques que han complert amb els requisits de les bases:

CIF/NIF

Empresa/Establiment

B17608704
B17844515
40530312B
40534575L
B17555889
B55261267
40519880K
B55217020
J55217053
40499259P

Hotel Tamariu, SL
Centre Mèdic Palafrugell , SL
Marta Martínez Luis
Imma Bosch Serratosa
Corbí Electrodomèstics, SL
Centre Médico Polivalente Ares, SLP
Maria Dolores Exposito
Forn Empordà SL
DK8 Assessors SC
Lluisa Gutierrez Duch

A08094450

Sant Roc SA

Capítol

Import

I
I
IV
IV
III i VI
III
I i III
III
VI
III

1.164,25€
935,20€
1.876,85€
2.000,00€
2.000,00€
2.000,00€
2.000,00€
1.356,20€
1.676,44€
2.000,00€

IiV

2.000,00€

En aquest cas, el total de despesa seria de 19.008,94€

Memòria IPEP 2016

25

2626

1.5 CONVENIS I CONTRACTES AMB PARTICIPACIÓ DE L’IPEP
Com cada any, l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell ha signat diferents convenis o
contractes amb les entitats que col·labora:
1. SECTOR TURÍSTIC
Conveni membre del Club de Màrketing d’Enogastronomia.
Conveni per difondre tota l’oferta d’activitats afavorint l’estructuració de l’oferta, la promoció
conjunta i la comercialització als mercats emissors.
Conveni membre del Club de Màrketing de Cultura i Identitat.
Conveni per difondre tota l’oferta d’activitats afavorint l’estructuració de l’oferta, la promoció
conjunta i la comercialització als mercats emissors.
Conveni entre l’Ipep i el Consell Comarcal del Baix Empordà per a la dinamització turística a
través de la gestió, manteniment i difusió de les xarxes de turisme actiu a la comarca.
Conveni per a la coordinació, distribució, edició... del turisme actiu al municipi.
Conveni entre l’IPEP i el Club Vela Calella
Conveni per col·laborar amb la Regata Euro Màster Laser Cup. Celebrat a Calella del 7 al 10
d’abril.
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 2016” el 8 i 9
d’octubre a Llafranc i Calella.
Conveni entre l’IPEP i l’Associació turística de Palafrugell (ATP)
Conveni entre l’ ATP i l’IPEP per establir relació en matèria de promoció del municipi.
Conveni de formació pràctica entre l’IPEP i l’IES Baix Empordà
Conveni per a la formació pràctica en centres de treball entre l’IPEP i l’Institut Baix Empordà.
Conveni de formació pràctica entre l’IPEP i el centre de formació Baix Empordà Assistència a
Domicili.
Conveni per a la formació pràctica en centres de treball de l’alumne participant en l’acció
formativa de Formació Professional per a l’Ocupació.
Conveni de col·laboració entre l’IPEP, l’ATP i SARFA S.L. per a la millora i l’ampliació de les
connexions del servei de transport regular amb els nuclis de Calella, Llafranc i Tamariu
(itineraris 6 i 7)
Conveni per millorar el servei de la línia regular entre Palafrugell, Calella, Llafranc i Tamariu,
modificant el seu recorregut actual per tal de connectar tots els nuclis costaners entre sí,
dotant-los d’una major freqüència de pas durant els mesos d’estiu.
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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 2012-2016 per a la implantació del sistema d’orientació i
intermediació laboral del Servei d’Ocupació de Catalunya. Suposa l’adaptació gradual d’una
nova eina i una nova metodologia de treball en la gestió de les borses de treball a través del
portal FEINA ACTIVA i permet donar un servei més complert a l’empresa i a l’aturat. També
permet al SOMI sol·licitar una subvenció anual per a activitats de promoció econòmica en
general. Durant aquest 2016, l’import atorgat per la Diputació ha estat de 4.000€ 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.
Conveni entre la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) i l’Ajuntament de
Palafrugell per a l’organització de l’Escola d’Estiu.
Conveni que té per objecte establir una vinculació amb el sector empresarial de la província i
oferir anualment una fornada de formació.
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5. ESDEVENIMENTS
Conveni entre l’Iber i l’empresa Interprofit-R.P. Uno S.L,
Conveni per a activar els serveis de Gabinet de Premsa i accions de Relacions Públiques per a
la 50ª Edició de la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell 2016.
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 2016.
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 49ª Cantada d’Havaneres de Calella de
Palafrugell.
Conveni de col·laboració entre l’IPEP i la Diputació de Barcelona per a la celebració d’una
cantada d’havaneres a la ciutat de Barcelona per commemorar la 50a. Edició de la Cantada
d’Havaneres de Calella de Palafrugell.
Conveni per a la promoció i difusió de la Cantada d’Havaneres al Palau de la Música Catalana
el dia 29 de setembre de 2016, en commemoració dels 50 anys de la Cantada d’Havaneres de
Calella de Palafrugell.
Conveni de col·laboració entre l’IPEP i Fundació La Caixa
Conveni per afavorir el desenvolupament de la 50a. 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 pels diferents concerts que se
celebraran a l’entorn de la 50a Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell el dia 3 de juliol
de 2016.
Conveni per col·laborar en la celebració d’un esdeveniment cultural, posterior a la Cantada
d’Havaneres, el dia 3 de juliol de 2016.
Conveni de col·laboració entre l’IPEP i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona pels actes
de celebració dels 50anys de la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell.
Conveni per a l’organització dels actes commemoratius dels 50 anys de la Cantada
d’Havaneres de Calella de Palafrugell que tindran lloc des del mes d’abril de 2016 fins al juliol
de 2017.
Conveni entre l’Ajuntament de Palafrugell (IPEP) i el Grup El Punt
Conveni per a l’utilització dels suports periodístics que comercialitza Grup El Punt com a
plataforma publicitària de les activitats que organitza i de les campanyes promocionals de la
població.
Conveni de col·laboració entre l’IPEP i RGB MÚSIC, S.L. pels diferents concerts que se
celebraran a l’entorn de la 50a Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell els dies 1, 2 i 3
de juliol de 2016.
Conveni de col·laboració en la celebració dels esdeveniments que es realitzaran el dia 1, 2 i 3
de juliol a les platges del Canadell, Port Pelegrí i Port Bo.
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2. RECURSOS HUMANS
2.1 ÒRGANS DE GOVERN
La Junta de Govern de l’IPEP (des de maig de 2011) està formada pels següents membres:
• El/la president/a, que serà l’Alcalde de l’Ajuntament de Palafrugell o regidor/a en qui
delegui:
Sr. Juli Fernández i Iruela
•

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

•

Vocals:
Sr. Joaquim Vencells i Serra
Sra. Maria Teresa Frigola Borràs
Sra. Roser Massaguer Malleu
Sr. Guillem Genover Ribas
Sr. Víctor Girbal Bossacoma

•

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

•

Representant de la Cambra de Comerç
Sr. Ernest Roglans Corredor

•

Representants de l’associació turística de Palafrugell
- Representació hotels:

Sr. Lluís Pellicer i Trilla (titular)
Sr. Sr. Xavier Nicolazzi Angelats (suplent)

- Representació càmpings:

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

- Representació apartaments turístics:

Sr. Xevi Gómez Meier (titular)
Sra. Nuri Farràs (suplent)

•

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

•

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

•

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

•

Representant del mercat municipal diari
Sr. Joan Miquel Saló (titular)
Sr. Fèliz Ramos Barradas (suplent)

•

Vacants
Dos representants de sindicats amb vinculació al municipi de Palafrugell
Un representant del sindicat majoritari de pagesos amb explotacions agrícoles al municipi
de Palafrugell
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•

Secretari
Sra. Eva Torres Nieto

•

Interventor
Sr. Gustavo Tapias

•

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

2.2 PERSONAL
Funcions i responsabilitats del personal de l ’Institut de Promoció Econòmica:
GERÈNCIA
Narcís Ferrer
Gerent de l’Institut de Promoció Econòmica
nferrer@palafrugell.cat
Anna Teixidor
Adjunta a gerència
Responsable organització de l’IPEP
Suport a la borsa de treball.
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&Violes
Responsable webs de promoció turística (www.visitpalafrugell.cat, www.garoinada.cat ) i
community manager.
Atenció al públic
sfont@palafrugell.cat
Clàudia Cama.
Responsable de publicacions, edicions i publicitat
Responsable de la Cantada d’Havaneres de Tamariu
Atenció al públic
ccama@palafrugell.cat
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Ferni Badi
Secretària de l’Associació Turística de Palafrugell
Responsable del Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinació.
Atenció al públic
fbadi@palafrugell.cat / turisme@palafrugell.cat
Anna Sàbat
Des de desembre de 2016, substituint Sofia Font.
Responsable webs de promoció turística i community manager
asabat@palafrugell.cat
Oficines de turisme:
6 persones eventuals per cobrir el servei a les oficines de turisme (Calella, Llafranc, Tamariu, i
TMP).
El 15 de febrer es publica una convocatòria per cobrir les vacants per les oficines de turisme
durant la temporada turística a la pàgina web de l’Ajuntament, creant així mateix una borsa de
treball. Els aspirants han de superar una prova oral en les principals llengües vehiculars a les
oficines de turisme (anglès, francès i cas pràctic en català). Els aspirants valorats com a aptes
són convocats la mateixa setmana a una entrevista personal per constatar la motivació,
experiència professional, formació, coneixement del municipi, territori i destí turístic, empatia,
comunicació interpersonal i obertura al canvi dels aspirants. Paral·lelament, es valoren els
mèrits que es proposen a les bases i posteriorment es contacta amb els cinc candidats amb la
puntuació més alta per procedir a la contractació.
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
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
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Margarita Alcántara
Gestió i control administratiu del servei d’ocupació i formació (SOMI).
Responsable del Punt de Feina
malcantara@palafrugell.cat
Tània Segués
Suport tècnic i seguiment de projectes
tsegues@palafrugell.cat
Fina Guirado
Provinent del programa Treball i Formació subvencionat per el Servei d'Ocupació de
Catalunya, convocatòria EMO/204/2015 de 23 de juny, adreçat a persones majors de 45 anys
que hagin esgotat la prestació de l'atur o subsidi. El procés de selecció efectuat segons les
bases de la subvenció es va fer a partir dels candidats/ates proposats per l'oficina de treball de
la Generalitat.
Suport administratiu (de gener a maig)
jguirado@palafrugell.cat
SECCIÓ EMPRESA
Sònia Planas
Assessora en emprenedoria del Projecte Catalunya Empren
splanas@palafrugell.cat
Pere Maruny
Prospector d’empreses contractat pel dispositiu Treball als barris.
pmaruny@palafrugell.cat

2.3 CURSOS I JORNADES REALITZADES PEL PERSONAL DE L’IPEP
Els cursos de formació i reciclatge realitzats pel personal de l’ IPEP aquest any 2016, han estat
els següents:
• Els itineraris Culturals Europeus
Data: 17 de març
Horari: de 9 a 14h
Lloc: Lloret de Mar
Organitza: Patronat Costa Brava Girona
Assistents:
- Marta Moreno
• Curs Català
Dates: 12, 14, 19, 21, 26, 28 de gener i 2
de febrer de 2016.
Horari: de 12.30h a 14.30h
Lloc: Centre Municipal d’educació
Organitza: Ajuntament de Palafrugell
Assistents:
- Olga Codina
• Storytelling turístic
Data: Dimarts 9 de febrer de 2016
Horari: de 9h a 14h

Lloc: Museu de la Mediterrània. Torroella
de Montgrí
Organitza: Patronat Costa Brava Girona
Assistents:
- Marta Moreno
•

Curs Aytos Firmadoc versió
client-servidor,
Dates: 11 de març de 2016.
Horari: de 9h a 11h
Lloc: Punt Òmnia
Organitza: Ajuntament de Palafrugell
Assistents:
- Olga Codina
• Finestreta
única
empresarial
(FUE)
Dates: 26/01/2016
Horari: 12h a 14h
Lloc: Auditori Josep Irla de la seu de la
Generalitat de Catalunya a Girona
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Organitza: Generalitat de Catalunya
Assistents:
- Sònia Planas
• Emprèn en xarxa: Xarxes Socials
Dates: 18/02/2016
Horari: 9.30h a 13h
Lloc: Casa de Cultura de Girona
Organitza: Diputació de Girona
Assistents:
- Sònia Planas
• Ergonomia en el lloc de treball
Dates: 12 i 15 /04/2016
Horari: 9.00h a 11.00h
Lloc: TMP
Organitza: Ajuntament de Palafrugell
Assistents:
- Anna Teixidor
•

Direcció i coordinació d’un
Gabinet d’Alcaldia
Dates: 20 i 27/05/2016 i 3, 10 i 17/06/2016
Horari: 16.00h a 20.00h
Lloc: Pati Manning de BCN
Organitza: Institut de Ciències Polítiques i
Socials de BCN
Assistents:
- Anna Teixidor
• Mailchimp
Dates: 25/04/2016
Horari: 9.00h a 13.00h
Lloc: Al centre Municipal d’Educació
Organitza: IPEP. Àrea d’emprenedoria
Assistents:
- Cristina Martí
- Sofia Font
- Anna Sàbat
- Tània Segués
• Photoshop
Dates: 02/03/2016
Horari: 9.00h a 13.00h
Lloc: Al centre Municipal d’Educació
Organitza: IPEP. Àrea d’emprenedoria
Assistents:
- Cristina Martí
- Sofia Font
- Anna Sàbat
- Clàudia Cama
- Olga Codina
• Formació Reempresa
Dates: 5, 10 i 12 de maig de 2016

Horari: 10.00h a 14.00h
Lloc: Cp’ac Girona
Organitza: Reempresa
Assistents:
- Sònia Planas
• Carta de serveis
Dates: 02, 9, 23 de maig i 14 de juny de
2016
Horari: 10.00h a 14.00h
Lloc: Al TMP
Organitza: Ajuntament de Palafrugell.
Assistents:
- Narcís Ferrer
- Carme Ramírez
- Sílvia Beleña
- Eva Torres
•

Curs de Protecció de dades llei
de la transparència
Dates: 20 i 27 de setembre de 2016
Horari: 9.00h a 12.00h
Lloc: TMP
Organitza: Ajuntament de Palafrugell
Assistents:
- Narcís Ferrer
- Carme Ramírez
•

Jornades de valoracions de llocs
de treball
Dates: 6 i 7 d’octubre de 2016
Horari: 9.30h a 13.30h
Lloc: Seu UGT
Organitza: UGT
Assistents:
- Anna Teixidor
• Curs de comunicació a
ciutadania i imatge corporativa
Dates: 30 de setembre
Horari: 9h a 12h
Lloc: TMP
Organitza: Ajuntament de Palafrugell
Assistents:
- Cristina
- Margarita
- Carme
• Fiscalitat per autònoms
Dates: 10 i 17 d’octubre
Horari: 10h a 13h
Lloc: CME
Organitza: IPEP
Assistents:
- Sílvia Roca
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-

Olga

•

Jornada de formació “Noves
tendències del turisme”
Dates: 21 d’octubre de 2016
Horari: 9.45h a 17.45h
Lloc: Castell de Calonge
Organitza: Oficina de turisme de Calonge –
Sant Antoni
Assistents:
- Sofia Font
•

Workshop
de
gestió
del
coneixement de les Oficines de
Turisme de Catalunya.
Dates: 28 d’octubre de 2016
Horari: 9.30h a 16.15h
Lloc: Centre d’estudis Jurídics i formació
especialitzada
Organitza: Direcció General de Turisme.
Departament d’Empresa i Coneixement
Assistents:
- Clàudia Cama
• Firmadoc:
Dates: 18, 19 o 20 d’octubre de 2016
Horari: 9h a 10.30h
Lloc: TMP
Organitza: Ajuntament de Palafrugell

Assistents:
- Olga Codina
- Margarita Alcantara
- Eva Torres
• El model de les noves lleis de
règim
jurídic
i
procediment
administratiu: Administració electrònica
Data: 15, 17, 18, 21 i 22 de novembre de
2016
Horari: 9h a 13h
Lloc: Sala d’actes del TMP
Organitza: Ajuntament de Palafrugell
Assistents:
- Margarita Alcántara
- Olga Codina
- Anna Teixidor
•

Jornada
de
formació
en
cicloturisme
Data: 2 de desembre
Horari: de 9 a 13.30h
Lloc: PAR3 Pitch & Putt (Ctra. Torroella, km
0,5 Gualta)
Organitza: Consell Comarcal Baix Empordà
Assistents:
- Marta Moreno

2.4 PERSONAL DE REFORÇ
Per tal de dur a terme totes les activitats promocionals previstes, l’IPEP ha complementat el
seu equip en els períodes següents:
Pista de gel:
•

4 persones del 15 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017 amb un contracte de
37,5 hores setmanals cadascuna.

•

1 persona del 15 de desembre de 2016 al 5 de gener de 2017 amb un contracte de
37,5 hores setmanals.

També s’ha comptat amb l’ajuda de Protecció Civil de Palafrugell, que ha donat suport en
diferents actes multitudinaris organitzats o en els quals ha col·laborat l’IPEP, sota la supervisió
de la policia local.
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3. TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
L’oficina de turisme, situada l’avinguda de la Generalitat, 33, ha patit com a la resta de les
oficines del municipi (Calella, Llafranc, TMP i Tamariu), una lleugera baixada de les consultes
Les dades mostren una tendència a la baixa en els darrers anys, explicable en gran part als
nous hàbits dels visitants derivats de les noves tecnologies.
Fins a 31 d’agost, les visites a les oficines de turisme de la Pineda Gèlia, TMP, Calella,
Llafranc i Tamariu han davallat en 1.852 consultes menys respecte del mateix període de l’any
passat. Un total de 42.126 persones van visitar les diferents oficines de turisme del municipi,
entre principis de juny i finals d’agost. En el mateix període, l’any passat es van registrar un
total de 43.978 visites i 43.999 l’any 2014.
L’oficina de Calella és la que rep més visitants. Aquesta oficina ha superat els visitants rebuts
l’any passat cada mes menys la darrera quinzena d’agost que n’ha perdut un centenar. Cal
destacar un important augment de visites durant el mes de juny.
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
(Barcelona, Terres de l’Ebre...), es dedica més temps a ajudar a l’usuari, des d’entrades de
centres culturals, a lloguers diversos, etc... la durada de l’atenció a cada visitant és de mitjana
10 – 12 min.
A les platges, les consultes són principalment sobre activitats a fer i senderisme.
La davallada global de les visites que es ve observant els darrers anys es deu principalment al
canvi de perfil del visitant que utilitza els serveis de les oficines de turisme. Cada cop més, els
visitants es preparen les visites abans del viatge i, un cop al destí, solen utilitzar les noves
tecnologies per accedir a la informació del territori. Per tant, les seves consultes solen ser més
concretes i menys freqüents.
La meteorologia d’aquest any 2016, ha estat en general molt càlida i seca, amb temperatures
entre 18 i 32 graus, amb pocs dies de pluja:
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MITJANA
TEMPERATURA
MAX / MIN

TEMPS

GENER

22,4ºC / 2,6ºC

FEBRER

PREDOMINANT

PLUJA
L/M2

SOL / CÀLID

Tramuntana

13,6

20,6ºC / 1,2ºC

SOL / FRED

Garbí

14,4

MARÇ

18,8ºC / 1,8ºC

SOL / NÚVOL

Tramuntana

2,6

ABRIL

20,7ºC / 6,3ºC

SOL / NUVOL

Garbí

27,8

MAIG

22,2ºC / 8,7ºC

SOL / VENT

Garbí

12,8

JUNY

28,6ºC / 12,6ºC

SOL / VENT

Garbí

2,4

JULIOL

31,6C / 16,1ºC

SOL / VENT

Garbí

0

AGOST

29,9ºC / 15,7ºC

SOL / VENT

Garbí

3.4
48,4

2016

VENT

SETEMBRE

31,8ºC / 12,8ºC

NÚVOL

Garbí /
Tramuntana

OCTUBRE

24,5ºC / 9,2ºC

NÚVOL

Tramuntana

23,2

NOVEMBRE

22,3ºC / 4,4ºC

SOL / PLUJA

Tramuntana

11,8

DESEMBRE

17,2ºC / 3,1ºC

SOL / VENT

Tramuntana

24,2

http://www.meteopalafrugell.net/resum_dades.asp
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3.1 OFICINES DE TURISME
3.1.1 Horaris i dies d’obertura de les oficines de turisme del municipi de Palafrugell
PALAFRUGELL- Avinguda de la Generalitat, 33 (oberta tot l’any):
•
•
•
•

Del 21 de març al 30 de juny: De dilluns a divendres de 10 a 13h i de 16 a 19h.
Dissabtes de 10 a 13h i de 16 a 19h. Diumenges de 9.30 a 13.30h. Festius tancat,
excepte per Setmana Santa.
De l’1 de juliol al 30 d’agost: De dilluns a dissabte de 10 a 20h. Diumenges de 9.30 a
13.30h. Festius de 10 a 13h i de 17 a 20h.
Del 3 de setembre al 16 d’octubre: De dilluns a dissabtes de 10 a 13h i de 16 a 19.
Diumenges de 9.30 a 13.30h.
Del 17 d’octubre al 20 de març: De dilluns a divendres de 10 a 17h. Dissabtes de 10
a 13h i de 16 a 19h. Diumenges de 9.30 a 13.30h.

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

De l’1 de juny al 2 d’octubre: De dilluns a dissabte de 10 a 13h i de 17 a 20h.
Diumenges de 10 a 13h.
Caps de setmana d’octubre dies 3 i 4 // 10, 11 i 12: De 10 a 13h i de 16 a 19h.
Diumenges de 10 a 13h.

CALELLA i LLAFRANC:
•
•
•
•
•
•

Del 18 al 29 de març (Setmana Santa): De dilluns a dissabte de 10 a 13h i de 16 a
19h. Diumenge i dilluns de Pasqua de 10h a 13h.
Mesos d’abril i maig (Caps de setmana): Dissabte de 10 a 13h i de 16 a 19h.
Diumenge de 10h a 13h.
Juny i setembre: De dilluns a dissabte de 10 a 13h i de 17 a 20h. Diumenge de 10h a
13h.
Juliol i agost: De dilluns a diumenge de 10h a 13h i de 17h a 20h
1, 2, 8 i 9 d'octubre (Caps de setmana): Dissabte de 10h a 13h i de 16h a 19h.
Diumenge de 10h a 13h
Del 29 d'octubre a l'1 de novembre: De dilluns a dissabte de 10h a 13h i de 16h a
19h. Diumenges i festius de 10h a 13h (només Calella)

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

a 13h.
• Juliol i Agost: De dilluns a diumenge de 10h a 13h i de 17h a 20h
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3.1.2 Gestor d’enquestes oficines de turisme
El 2016 s’ha continuat utilitzant el gestor d’enquestes de la Generalitat, a totes les oficines de
turisme del municipi, tal i com marca la normativa.
L’enquesta està dividida en diferents apartats, dels quals trobem:
•
•
•

Les dades bàsiques de la persona usuària.
Tipologia de consulta.
Acompliment de la carta de serveis (com se l’ha atès).

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

VISITES

2016

2015

2014

Gener

170

125

173

Febrer
Març
Abril

247

238
622
1.634

202
288
1.605

1.740

1.685

4.490
8.619
10.398
4.930
941

4.694
8.166
10.832
5.138
895

153

211
192

208
160

28.554

34.140

34.046

Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
TOTAL

1.067
944
943
3.946
7.473
8.629
4.054
748
180
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Gràfic
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B. VISITANTS
Oficines de turisme de Palafrugell, TMP, Calella, Llafranc i Tamariu

VISITANTS

2016

2015

2014

Gener

249

172

246

Febrer
Març

368

347

300

2.094

1.083

429

Abril

1.889

3.314

3.137

Maig

1.838

3.218

3.070

Juny

8.390

7.536

7.954

Juliol

15.146

15.827

14.985

Agost

18.712

20.282

20.286

Setembre

7.128

8.543

8.601

Octubre

1.387

1.686

1.389

Novembre

283

310

Desembre

330

321
304

258

TOTAL

57.814

62.633

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

Espanya

13.917

França

8.152

Regne Unit

2.236

Alemanya

905

Estats Units d'Amèrica

747

Països Baixos

723

Resta d'Amèrica

408

Itàlia

356

Resta d'Europa

346

Bèlgica

257

Resta d'Àsia i Oceania

133

Suècia

76

Suïssa

73

Canadà

73

Àfrica

40

Noruega

35

Dinamarca

30

Japó

15

Finlàndia

14

Xina

7

Islàndia

5

Índia

6

Total

28.554
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Procedència visitants espanyols

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

Catalunya

11.003

Altres

711

País Basc

612

Madrid (Comunitat de)

513

Comunitat Valenciana

221

Aragó

139

Castella-Lleó

128

Andalusia

118

Navarra (Comunitat Foral de)

116

Galícia

76

Castella-La Manxa

70

Cantàbria

49

Asturies (Principat d')

36

Balears (Illes)

30

Extremadura

26

Múrcia (Regió de)

24

Canàries (Illes)

22

Rioja (La)

23

Total

13.917

D. SERVEIS I RECURSOS
Informació que es diferencia dels punts d’interès de cada territori, i que es comú per a totes les
oficines de turisme.
Com ja és habitual, les sol·licituds més demandades han estat els transports (horaris de
transport públic), seguides dels esdeveniments i activitats d’oci.
Pel que fa a la seguretat ciutadana, les peticions es referien a la situació de la comissaria per
fer consultes o per pagar alguna multa.
En l’apartat altres, és recullen les consultes més genèriques (ubicació d’instal·lacions
esportives, carrers concrets, etc.)
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.
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Com en els darrers anys, des de l’oficina de turisme de Palafrugell, s’accedeix a la carpeta
compartida del Consell Comarcal, per penjar l’agenda mensual i les activitats de cap de
setmana.

Transports

4.502

Esdeveniments

3.628

Oci

3.375

Altres

2.638

Restauració

1.715

Allotjaments

1.651

Comerç

1.180

Seguretat ciutadana
TOTAL

110
18.799

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

Graella demandes
Plànols

12.195

Agenda activitats

11.616

Informació genèrica

10.793

Rutes a peu / bici

9.328

Platges

8.670

Mapes

7.249

Altres

5.983

Restaurants

4.281

Mercats

2.048

Museus

1.782

Espais naturals

1.465

Meteorologia

1.131

Lloguers vaixells

850

Rutes guiades

484

Lloguers bici / cotxe

460

Golf
Xarxes

286
238

Sanitat

212

Campanyes gastronòmiques

196

Seguretat

127

Garoinada

82

Total

79.476

F. VALORACIÓ GLOBAL
•
•
•
•
•
•

La temporada 2016, ha estat lleugerament inferior en quan a visitants, segurament pel
canvi d’hàbit dels visitants i l’ús de les noves tecnologies
Continua la necessitat d’una atenció al turista més personalitzada i extensa, amb una
ampliació de serveis, suport i assessorament.
El servei d’auto consulta d’Internet i servei d’impressió de documents està molt consolidat i
sol·licitat entre els visitants.
Continuem amb una majoria de visitants de Catalunya, seguit del País Basc que ha
augmentat lleugerament i deixant enrere seu a Madrid.
En referència als estrangers els francesos continuen superant als anglesos, seguits dels
alemanys.
Les xarxes socials de Turisme Palafrugell, són una font de promoció i comunicació a
l’exterior, i continua l’augment d’usuaris que ens han comentat que ja les coneixien i eren
seguidors.
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3.1.4 Tallers per escoles: Alquimistes a la cuina // Fem el turista
El curs 2015-2016 vàrem iniciar els tallers a les escoles del municipi de Palafrugell dels
tallers pedagògics adreçats a l’alumnat de Cicle Mitjà de primària (CM). L’alumnat que ens
visita té entre 8 i 9 anys i aquests tallers són per a ells tot una experiència. La gran majoria
no ha visitat mai la nostra oficina de turisme, aleshores, l’oportunitat de gaudir de la visita
com si fossin turistes o sentir-se uns petits cuiners per unes hores mitjançant la diversió
d’un taller, té uns resultats molt positius.

FEM EL TURISTA

Les escoles que ens van visitar són les següents:

TALLERS

CURS 2015 - 2016
Escola Sant Jordi
(CM1)

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

Escola Sant Jordi
(CM2)
Escola Torres i Jonama
(CM2)

Escola Pi Verd (CM1)
Escola Vedruna (CM1)

Fem el turista

Alquimista a la cuina

CURS 2016-2017

Aquest any 2016 han passat per l’oficina de turisme 354 alumnes, la majoria no havien
entrat mai a l’oficina de Turisme de Palafrugell. En acabar el taller es convida a tots els
participants a tornar a visitar l’oficina de turisme acompanyats dels familiars.
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CURS 2015 – 2016
Nº Alumnes

CURS 2016-2017
Nº Alumnes

Fem el turista

26

154

Alquimista a la cuina

68

106

TALLERS

ALQUIMISTES A LA CUINA

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 l’alumnat ha gaudit amb la realització dels
tallers.
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3.2 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
3.2.1 Fires
PRODUCTE /
PARTICIPACIÓ
MATERIAL
CARÀCTER FIRA
CMT
Stuttgart, del 16 al 24 de Professionals i
Patronat
25 Cales i
gener
públic final
Turisme
Camins GB/F
Costa Brava
Girona
FITUR
Madrid,
Professionals i
Patronat
25 Cales i
Del 20 al 24 de gener
públic final
Turisme
Camins C/E
Costa Brava
Girona
SALON DES
Brussel·les, del 4 al 8 de Públic final
Patronat
25 Cales i
VACANCES
febrer
Turisme
Camins GB/F
Costa Brava
Girona
ITB
Berlín,
Professionals
Patronat
25 Cales i
Camins GB/F
del 9 al 13 de març
Turisme
Costa Brava
Girona
SALON
París,
Públic final
Patronat
15 Guies
MONDIAL DU
del 17 al 20 de març
Turisme
Municipals +
TOURISME
Costa Brava
15 Cales i
Girona
Camins GB/F
MERCAT DEL
Vic, del 18 al 20 de març Fira multisectorial, Consell
25 Guies
RAM
públic final i de
Comarcal del
Municipals +
proximitat
Baix Empordà
25 Cales i
Camins C/E
B-TRAVEL
Barcelona, del 15 al 17 Públic final
Patronat
25 Guies
Municipals +
d’abril
Turisme
Costa Brava
25 Cales i
Girona
Camins C/E
EXPO
Bilbao, del 6 al 8 de
Públic final
Patronat
25 Guies
VACACIONES
maig
Turisme
Municipals +
DE BILBAO
Costa Brava
25 Cales i
Girona
Camins C/E
50 PLUS BEURS Utrecht,
Públic final,
Patronat
25 Guies
D’UTRECHT
del 20 al 24 de setembre segment
Turisme
Municipals +
exclusivament
Costa Brava
25 Cales i
Sènior
Girona
Camins GB/F
TTG INCONTRI
Rímini,
Públic
Patronat
25 Guies
del 13 al 15 d’octubre
professional
Turisme
Municipals +
genèric
Costa Brava
25 Cales i
Girona
Camins GB/F
MERCAT DE
Barcelona, del 21 al 23 Públic de
Consell
50 Guies
MERCATS
d’octubre
proximitat
Comarcal B. E. Municipals +
50 Cales i
Camins C/E
FIRA DE
Girona, del 28 d’octubre Públic de
Consell
50 Guies
MOSTRES DE
a l’1 de novembre
proximitat
Comarcal B. E. Municipals +
GIRONA
50 Cales i
NOM FIRA

LLOC/ DATES
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Camins C/E
WTM LONDON

London,
del 7 al 9 de novembre

Professional i
públic final

3.2.2 Sortida de material municipal promocional
MES
DIA
ACTES DIVERSOS
Febrer
28
CLUB PATINATGE ARTÍSTIC
PALAFRUGELL

Patronat
Turisme
Costa Brava
Girona

BOSSES

145

Març

9

VISITA CORAL NIT DE JUNY A
BRUSEL·LES
12

12

ASSOCIACIÓ AMICS DE L’UNESCO
20

29 al 3
d’abril

XII INTERNACIONAL TENNIS
SENNIOR

210

Abril

6

7

INTERCANVI AMB ALUMNES DE
BÈLGICA - INSTITUT FREDERIC
MARTÍ CARRERAS

16

ESTADES ESPORTIVES CLUBS
ESTRANGERS ATLETISME
100

Maig

8

TROBADA DE PUNTAIRES

25 Guies
Municipals +
25 Cales i
Camins GB/F

MATERIAL
145 Guies allotjament
145 Guia rest. i serveis
145 Cales i Camins C/E
145 Descobrir C
145 Plànols
12 Guies allotjament
12 Guies rest. i serveis
12 Cales i Camins GB/F
12 Descobrir FR
12 Plànols
20 Guies allotjament
20 Guies rest. i serveis
20 Cales i Camins C/E
20 Descobrir C
20 Plànols
210 Guies allotjament
210 Guies rest. i serveis
30 Cales i Camins C/E
180 Cales i Camins GB/F
15 Descobrir C
15 Descobrir E
75 Descobrir FR
105 Descobrir GB
210 Plànols
16 Guies allotjament
16 Guies rest. i serveis
16 Cales i Camins GB/F
16 Descobrir FR
16 Plànols
100 Guies allotjament
100 Guies rest. i serveis
100 Cales i Camins GB/F
100 Descobrir FR/GB
100 Plànols
75 Guies allotjament
75 Guia rest. i serveis
75 Cales i Camins C/E
75 Descobrir C
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75 Plànols
del 7 al EURO LÀSER MASTER CUP 2016
10
145

Juny

28

XXIV MÍTING INTERNACIONAL
D’ATLETISME

200 Descobrir C
100 Descobrir E
50 Descobrir FR
50 Descobrir GB
400 Mapa Camins

28 i 29

FESTIVAL COUNTRY

200 Descobrir C
200 Sa Perola
100 Plànols

4

TROBADA CLUBS DE HOQUEI
62

Setembre

17

30

Octubre

1i2

V COSTA BRAVA RAID
ADVENTURE X-PERIENCE A
CASTELL-PLATJA D’ARO

TOUR OPERADORS DE DIVERSOS
PAÏSOS – CONEIXEMENT
TERRITORI

100

30

50è TROFEU TONI PELEGRÍ – IN
MEMORIAM
100

8i9

RADIKAL SWIM 2016
200

Novembre

Desembre

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

8

19

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

VISITA D’INSPECTORS
D’ENSENYAMENT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA DE
LA DEMARCACIÓ DE GIRONA

8

30

62 Descobrir C
62 Plànols
100 Guies allotjament
100 Guia rest. i serveis
100 Cales i Camins C/E
100 Descobrir C
100 Plànols
30 Guies allotjament
30 Guies rest. i serveis
30 Cales i Camins GB/F
30 Descobrir FR/GB
30 Plànols
100 Guies allotjament
100 Guia rest. i serveis
100 Cales i Camins C/E
100 Descobrir C
100 Plànols
200 Cales i Camins C/E
400 Descobrir C
200 Palafrugell+
100 Festival Jazz CB
8 Guies allotjament
8 Guies rest. i serveis
8 Cales i Camins C/E
8 Descobrir C
8 Plànols
8 Palafrugell+
30 Guies allotjament
30 Guies rest. i serveis
30 Cales i Camins C/E
30 Descobrir C
30 Plànols
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30 Palafrugell+
30 Nadal a Palafrugell
30 Agenda desembre

3.2.3 Tecnologies de la informació 2.0
L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, gestiona les xarxes socials de Facebook, amb
les fanpage de Turisme Palafrugell i Palafrugell, Flors i Violes, Havaneres Calella i Ipep
Empresa.
Actualment s’hi publiquen totes les informacions d’interès, com ara: campanyes
gastronòmiques, esdeveniments, activitats, notícies, subvencions, .... També s’hi poden rebre
suggeriments, comentaris, etiquetar fotografies... i es promociona la destinació amb imatges i
les activitats dia a dia.
Així mateix, es manté en actiu durant tot l’any la fanpage de Palafrugell, Flors i Violes, tant per
informar detalladament del festival, com per donar-li més força com a tal.
Es destaca, l’augment de les queixes referents al municipi en general (Salvem Golfet, serveis
escombraries i neteja, platges, etc...) a través de la nostra fanpage TurismePalafrugell, com a
un canal de referència. Totes les queixes s’han respost públicament i s’ha fet arribar a l’àrea
corresponent.
A. FACEBOOK www.facebook/turismepalafrugell
Dades de les FanPage:
• Turisme Palafrugell: Un total de 10.242 seguidors amb una mitjana d’audiència de
74.920 seguidors
• Palafrugell, Flors&Violes: Compta amb 2.637 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 14.823 seguidors
• Havaneres Calella: Compta amb un total de 748 seguidors i un abast de 7.603
seguidors
B. TWITTER @ipeppalafrugell
Disposa de 3.852 seguidors, segueix a 2.067 usuaris i compta amb un total de 3.956 piulades.
Amb un important increment de seguidors.
Promociona els hashtags #TurismePalafrugell i #Palafrugell amb una audiència del 69% i els
puntuals com ara: #florsivioles #julivia #juliviabus
C. INSTAGRAM #TurismePalafrugell
Diàriament es publica una fotografia relacionada amb el municipi o amb l’esdeveniment estrella
d’aquell moment. Promociona el hasthag #TurismePalafrugell i #Palafrugell. Continua creixent
amb un total de 4.456 seguidors, 828 publicacions i 3.985 seguits
•
•
•

#TurismePalafrugell: 7.991 publicacions
#Palafrugell: 35.348 publicacions
#CalelladePalafrugell: 44.831 publicacions
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•
•
•
•
•
•
•

#Llafranc: 29.396 publicacions
#Tamariu: 34.305 publicacions
#Llofriu: 968 publicacions
#florsivioles: 2.278 publicacions
#Florsivioles2016: 201 publicacions
#Instapalafrugell: 1.195 publicacions
#Visitpalafrugell: 935 publicacions

D. FLICK’R www.flickr.com/photos/turisme palafrugell
Compta amb 409 fotografies. Totes elles poden ser cedides i comentades. És un canal que
necessita dedicació i que no és pot mesurar gaire l’impacte
E. PÀGINES WEB DE TURISME
1. Web: www.visitpalafrugell.cat
Franja: 1 de gener a 31 de desembre

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

2106

2015

2014

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

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

87.546
69.789
368.667
4,21
00:02:59
47,94%
77,97%

Observacions:
Les principals entrades de visites han estat:
• L’idioma més consultat és en espanyol, seguit del català i el francès
• Google ha enviat 154.226 visites
• Les pàgines més visitades han estat: com arribar, calella, platges, llafranc,
esdeveniments, garoinada, cultura, havaneres de Calella i allotjaments
• Directament al web han entrat 33.764 visites
• L’Ajuntament de Palafrugell ha enviat 3.748 visites
• Des de la xarxa social facebook s’ha enviat 3.800 visites
• Els bloggers han envaït 195 visites, twitter 185 visites i instagram 17 visites
• Com arribar, l’agenda d’activitats i les platges són les entrades més consultades
• El facebook continua sent la xarxa social amb més influència d’entrada al web
(86,95%), seguit dels bloggers amb un 5,13% i twitter amb un 4,87%
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2. Web: www.florsivioles.cat
Franja: 1 de gener a 31 de desembre

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

2016

2015

2014

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

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

4.906
3.842
13.177
2,69
00:01:55
46,11%
78,17%

Observacions:
• El web ha patit una lleugera davallada, probablement per l’augment de
descarregues de l’aplicació de mòbil Flors i Violes.
• Entrades per google: 4.016 visites, amb paraules clau com ara: Flors i
violes, flors i violes 2016, flors i violes palafrugell, fira flors i violes
• Directament al web han entrat 2.232 visites
• Des de la xarxa social facebook s’ha enviat 1.263 visites
3. Web: www.havanerescalella.cat
Franja: nou web havaneres calella – Abril a desembre 2016

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

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

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

2014
87.546
69.789
368.667
4,21
00:02:59
47,94%
77,97%

Observacions:
Les principals entrades de visites han estat:
• Entrades per google: 18.226 visites, amb paraules clau com ara: havaneres
calella 2016, havaneres calella, cantada d’havaneres calella
• Directament al web han entrat 6.910 visites
• Des de la xarxa social facebook s’ha enviat 1.297 visites
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.
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3.2.4 Altres suports publicitaris
A. PANTALLES
Les dues pantalles lluminoses a l’entrada del poble (entrada sud-pineda Gèlia i la Fanga)
renovades completament l’any 2015 han funcionat correctament al llarg d’aquest any 2016.
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 2016 s’hi han publicitat una
setantena d’activitats que han permès comunicar de manera eficaç la nostra oferta cultural (
concerts, exposicions, mercats, campanyes gastronòmiques, activitats puntuals...):

PANTALLES ELECTRÒNIQUES
Concerts

12

Gastronomia

3

Activitats culturals i puntuals

28

Arts escèniques

10

Activitats esportives

11

Accions comercials i mercats

8

Jornades formatives

3

TOTAL

75

B. PLAFONS 2X1
Han estat operatius set de 2 metres d’amplada per 1 metre d’alçada situats en els següents
punts: principi de l’Avinguda del Mar (autovia), al final de l’Avinguda del Mar, a la rotonda de la
pl. Floreal (davant de l’escola Carrilet), a l’entrada a peu (davant i darrera) de l’aparcament del
casal, a la sortida en cotxe de l’aparcament del casal (c. d’Anselm Clavé) i a la carretera C31(davant de Vins i Licors Grau) a l’entrada de Palafrugell.
La informació que s’hi ha situat al llarg de l’any ha estat:
• Garoinada
• Visiteu els tres museu de Palafrugell
• Exposició Pop Up de la Fundació Pla
• Regata Euro Laser Master Cup
• Flors&Violes
• Sopars cantats-havaneres
• Rasca l’unça
• Competició CVC i Club Nàutic
• Horaris aparcament del casal
• Concert Andrés Calamaro-Festival Ítaca, a l’espai del Port bo
• Cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell
• Fundació Josep Pla-activitats d’estiu
• Fundació Josep Pla i Museu del suro
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•
•
•
•
•
•
•

Bus turístic Julivia
Street Jazz - Festival de Jazz, Off Festival i Biennal Xavier Miserachs
Memorial Toni Pelegrí
Palafrugell +
Es Niu
Nadal a Palafrugell
Campanya de Nadal d’ACOPA

C. MUPIS
Són suports lluminosos per publicitar accions d’interès per al municipi. Des de l’IPEP se’n
gestionen 4 unitats.
Les mides del suport publicitari són: 120 cm x180 cm i estan situats a:
• MU-001
pl. 11 de setembre
• MU-007
c. de Mestre Sagrera (al costat de la gasolinera BP)
• MU-011
av. de Pompeu Fabra (prop semàfor Tamariu)
• MU-016
c. de Barris i Buixó (davant la bugaderia Niell).
Les accions promocionades al llarg d’aquest any 2016 han estat:
• La Garoinada-La cuina de Palafrugell
• 5a Festa d’hivern Birres Braves
• Eurolaser Master Cup
• Flors i Violes
• Festes de primavera
• Andrés Calamaro (Festival Ítaca)
• Palafrugell en-cantada
• Biennal Xavier Miserachs
• Street Jazz-Festival de Jazz
• Es Niu-La cuina de Palafrugell
• Palafrugell+
• Ruta Josep Pla (genèric)
• Fundació Josep Pla (genèric)
• Visiteu el museu del suro (genèric)
• Centre d’interpretació del dipòsit modernista de Can Mario (genèric)
• Visiteu la torre de Sant Sebastià (genèric)
D. PLAFONS DE SENYALITZACIÓ
Aquest any s’ha deixat la mateixa informació (actualitzada l’any 2014) als plafons de les
platges. En aquest plafons hi trobem els llocs d’interès, el llistat d’allotjaments, restaurants....
El total d’aquests plafons situats a les platges són: 6 plafons a Calella, 4 plafons a Llafranc i 5
plafons aTamariu.
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3.2.5

Edició de material turístic i altres.

CONCEPTE
La Garoinada

Píndoles Formatives Emprèn i
Empresa
Flors i Violes

QUANTITATS
400 cartells
10.000 postals
2.500 receptaris
1.000 flyers paquet cap de setmana
3.000 butlletes pel sorteig
400 díptics
100 cartells
3.000 programes
3.500 díptics
500 cartells

Rasca l’Unça

200 cartells
5.000 tríptics
29.000 butlletes de rasca-rasca
186 identifIcadors establiments Unça

Festes de Primavera

Pancarta Primavera Outlet Market
4 panells 2x1
2 mupis

Julivia Bus

12.500 díptics
30 talonaris
26 adhesius
4 panells 2x1

Havaneres de Calella –
50a Cantada

900 cartells
5.000 cançoners + 3.850 pels auditoris
6.500 mocadors per la Cantada + Pantalles
3.000 mocadors pels auditoris
5.000 díptics
100 entrades
300 cartells Tapa l’Havanera
300 prospectes Tapa l’Havanera
200 cartells Sopars Cantats
3.000 díptics Sopars Cantats

Havaneres Tamariu

1.000 postals
300 cartells

IX Biennal Xavier Miserachs

5.000 flyers amb restaurants
1.500 postals

Jornada Emprèn i Empresa

Es Niu

200 díptics
50 cartells
300 cartells
1.000 postals idiomes
1.000 postals
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500 postals amb recepta
Nadal a Palafrugell

250 cartells
5.000 tríptics
7.700 tiquets per patinar
1.000 butlletes sorteig cap de setmana Garoinada

Cap d’Any a Palafrugell

200 cartells
4.000 flyers

Cales i camins de ronda 2016

10.000 unitats C/E
10.000 unitats GB/FR

Guia 2016

6.000 unitats

Full de restaurants/serveis

4.000 unitats

Plànol del municipi 2016

20.000 unitats

Mapa de camins 2016 (nou)

10.000 unitats

Descobrir 2016

20.000 unitats

Bosses 2016

5.600 unitats

3.2.6 Publicitat
CONCEPTE

MITJÀ

La Garoinada

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

Píndoles Formatives Emprèn i
Empresa

Facebook
Twitter
Mailchimp
Web Catalunya Empren
Web Diputació de Girona
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Flors&Violes

Ràdio Capital
Cadena Ser – 40 Principales
El Núvol
Revista de Palafrugell
Nou Palafrugell
Facebook
Twitter

Rasca l’Unça

Nou Palafrugell
Facebook
Twitter

Festes de Primavera

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

Julivia Bus

Tot Oci

Havaneres de Calella –
50a Cantada

• Tapa l’Havanera:
Ràdio Capital
RAC 105 BCN i província
RAC 1 Girona
La Vanguardia.com
• Sopars cantats:
RAC 1, 4 menús x 2pax
• Festival Cap de Setmana:
RAC 1 Girona i província
RAC 105
Suplement La Vanguardia
iCAT
Catalunya Ràdio
El Núvol
M80
Surtdecasa.cat

Havaneres Tamariu

Facebook
Twitter

IX Biennal Xavier Miserachs

Núvol
Surt de casa
Culturae

Jornada Empren Empresa

Ràdio Capital
Facebook
Twitter

Es Niu

Rac 1 (falques Girona)
La Xarxa
Costa Brava TV
Ràdio Palafrugell
La Xarxa
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Rv. Palafrugell
Mail Chimp
Facebook
Twitter
Sortejos:
RAC1, 10 menús x 2pax
Nadal a Palafrugell

Ràdio Flaixbac
Ràdio Capital
Cadena Ser (40 Principales)
Diari de Girona
Nou Palafrugell
Tot Oci
Facebook
Twitter

Cap d’Any a Palafrugell

Ràdio Capital
Cadena Ser (40 Principales)
Facebook

3.2.7 Notícies de premsa de l’IPEP
L’àrea de comunicació de l’ajuntament disposa de les noticies aparegudes en els mitjans de
comunicació..
3.2.8 Correspondència
Al llarg del 2016 s’ha atès un total de 607 consultes a través de correu electrònic i 25 de correu
postal. La gran majoria d’aquestes consultes demanaven informació general del municipi
(allotjament, camins de ronda, platges, festivals de música, gastronomia, ...)

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

L’ 11 d’octubre les oficines de turisme de la Pineda Gèlia,
Calella i el TMP van passar l’avaluació per a la renovació
del distintiu de Compromís de Qualitat Turística. Aquesta
distinció premia les tasques desenvolupades en la
implantació i manteniment del manual de bones pràctiques del Pla de Qualitat Turística en
Destinació del Baix Empordà.
Des de l’any 2004 l’oficina de turisme de Palafrugell està adherida al Pla de Qualitat Turística
en Destinació del Baix Empordà. L’objectiu és aconseguir que Palafrugell i el Baix Empordà
continuïn essent una destinació de qualitat reconeguda.
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3.4 INGRESSOS PROCEDENTS D ‘EDICIÓ DE MATERIAL

CONCEPTE

IMPORT

Material publicitari Guia (pendent 2015)
Material publicitari Guia 2016
Publicitat Cales i camins (reedició 2016)

1.694,00€
7.260,00€
3.835,70€

TOTAL

12.789,70€

Memòria IPEP 2016

59

6060

4. COMERÇ
4.1 MERCATS
4.1.1 Mercat diari i setmanal
NÚMERO D’ESPAIS i TITULARS MERCAT DIARI
Número espais Número titulars
Fruita i verdura Pi i Margall
19
17
EXTERIOR Fruita i verdura aparcament
6
6
25 espais
23 titulars
Parades mercat de la carn
Parades mercat del peix

14
8
22 espais

TOTAL

47 espais

INTERIOR

11
8
19 titulars
42 titulars

NÚMERO PARADES MERCAT SETMANAL
Primer semestre
Núm. de parades……………..102
Segon semestre
Núm. de parades…………….. 99
AMPLIACIONS TRAMITADES
Mercat setmanal parada (3008)

1 ampliacions
TOTAL

TRANSMISSIONS
TEMPORALS PARADES

1

M.Setmanal parada 4067
TOTAL TRANSMISSIONS TEMPORALS

NOVES ALTES
Mercat setmanal parades
TOTAL

0
0

TOTAL

2
2

CANVI VENDA PRODUCTE
Mercat setmanal parades (1081 i 4088)

CANVIS DE NOM DE PARADA
Mercat setmanal parades (1042)
TOTAL

TRASPÀS PARADES MERCAT

Mercat setmanal parades
(1097 i 4088)

1
1

1
1

2
TOTAL

2
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RENÚNCIES MERCAT TRAMITADES
Mercat setmanal parada (1124)
TOTAL

1
1

TOTAL

2
2

REVOCACIONS MERCAT TRAMITADES
Mercat setmanal parades (1046 i 4042)

Noves sol·licituds presentades per obtenir una parada al mercat setmanal/mercat diari 2016
TIPOLOGIA PRODUCTE
Articles de basar, marroquineria
Fruita i verdura
Pa, coques, cupcakes
Roba
Fruita i verdura
TOTAL PRESENTADES

SOL·LICITUDS
PRESENTADES
2
1
2
3
1
9

4.1.2 Concessions d’ocupació de via pública per la temporada d’estiu 2016 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 perióde del 15 de juny al 15 de setembre, que a
continuació es detalla :
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Metres lineals concedits per
autorització
3 ml.
3 ml.
2 ml.
2 ml.
1 ml.
Metres lineals concedits per
autorització

CALELLA

AUTORITZACIONS

LLOC

Artesania
Bolsos i bijuteria
Trenes
Trenes
Caricatures

2
1
1
1
1

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

LLAFRANC

AUTORITZACIONS

LLOC

Artesania

4

Ps. de Cípsela

3 ml.

Trenes

1

Ps. de Cípsela

AUTORITZACIONS

LLOC

2
1
14

Ps. del Mar
Ps. del Mar

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

TAMARIU
Artesania
Trenes
TOTALS

En data 15/09/2016 la Junta de Govern Local va revocar una de les autoritzacions 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 propera temporada d’estiu 2017 hi hauran un
total de 13 llicències atorgades.
•

Altres concessions atorgades:
AUTORITZACIONS

LLOC

1

Passeig del Mar

Metres lineals concedits per
autorització
Festa Major Tamariu
15 d’agost 2016

1

Passeig del Mar

Festa Major Tamariu
15 d’agost 2016

AUTORITZACIONS

LLOC

Xurreria

1

Camp d’en Prats

Llaminadures

1

Creperia

1

Castanyes

1

TAMARIU
Llaminadures

Xurreria
CENTRE VILA

TEMPORADA ESTIU

Festes de primavera
15 de maig 2016
Festes de primavera
Camp d’en Prats
15 de maig 2016
Festa Major
Avda. D’Espanya (del 20 al 24 juliol 2016)

Pl. Nova

Del 15 d’octubre 2016 al 15 de
gener de 2017
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•

Concessions realitzades a Palafrugell a col·lectius d’artesania i alimentació.
AUTORITZACIONS
REALITZADES

METRES
LINEALS
OCUPATS

LLOC

DIES AUTORITZATS
2015

CENTRE VILA
1 col·lectiu
d’artesania i
alimentació

7,50 ml

1 col·lectiu
d’artesania i
alimentació

5 ml

c/ Cavallers

c/ Cavallers

el 1er diumenge de
cada mes durant tot
l’any.
el 3er diumenge de
cada mes durant tot
l’any.

• Concessions realitzades a col·lectius d’artesania i alimentació als nuclis de Calella,
Llafranc i Tamariu atorgades mitjançant concurs públic per un termini de dos anys (20152016) prorrogables a dos anys més, adjudicats per Junta de Govern Local en sessió del 19 i
26 de maig de 2015 i classificats per Lots, segons la descripció al plec de clàusules.

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
(Calella)

Setmana Santa

45

Ps.
Canadell
(Calella)

Mercat de la Diada

35

Ps. del Mar
(Tamariu)

1er dissabte de
setembre (havaneres
de Tamariu)

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

20

Ps.
Canadell
(Calella)

2on dissabte de juliol
i agost.

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

26

Ps. Cipsela

Tots els dimecres de
juliol i agost i el 30
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artesania

d’agost.

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

17

Ps. Del Mar

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

4.1.3 Mercat de les Havaneres de Calella
El dissabte 2 de juliol al Mercat de les Havaneres han participat un total de 34 parades, de les
quals 23 han estat muntades al passeig del Canadell i 11 al c. Francesc Estrabau .
Al Passeig del Canadell s’han ocupat 62 metres lineals i al c. Francesc Estrabau 32 metres
lineals.
Aquest any paral·lelament als actes de celebració de la 50a Cantada d’Havaneres de Calella,
el diumenge 3 de juliol s’ha organitzat al passeig del Canadell, durant tot el dia un mercat
d’artesania. Han participat un total de 16 parades, 7 d’alimentació i 9 d’artesania i han ocupat
41,50 metres lineals.
Degut a la gran demanda que té el mercat de les Havaneres i l’espai limitat al passeig del
Canadell i el carrer Francesc Estrabau, en els quals no es poden encabir en un sòl dia totes
les demandes dels artesans que hi volen participar. Es va decidir que els artesans que assitien
el dissabte no vinguessin el diumenge i així poder donar opció a nous artesans, amb noves
parades i nous productes per fomentar la diversitat de productes en ambdós mercats.
4.1.4

Mercat de la Festa Major
Dates de l’autorització : del 20 al 24 de juliol de 2016.
Aquest any únicament s’ha autoritzat una creperia situada a l’entrada del pàrking de l’IES Baix
Empordà que dona amb l’Avinguda d’Espanya.

4.1.5

Mercat de les Havaneres de Tamariu
Dates del mercat: 3 de setembre de 2016.
Horaris de venda: tarda -vespre coincidint amb la Cantada d’Havaneres de la platja de
Tamariu. Ha participat un col·lectiu d’alimentació i artesania ocupant 35 metres lineals al Ps.
del Mar.

4.1.6 Mercat del vespre a Palafrugell
Dates del mercat 16 de juliol al 20 d’agost, només dissabtes. Horaris de venda: de
18h a 22.30h. Emplaçat al carrer Pi i Maragall, entre Plaça Nova i carrer del Valls.
L’organització s’ha realitzat entre artesans i l’IPEP. Els artesans promotors han buscat
artesans i han distribuït les parades, i l’IPEP ha informat als interessats i s’autoritza el Mercat
del vespre si hi participen exclusivament artesans amb producte d’elaboració pròpia i hi
assisteixen un mínim de 10 parades diàries .
Han participat un total de 18 artesans, dels quals 5 oferien productes alimentaris i 13
productes diversos (bijuteria, patchwork, miniatures navals, teules decorades, espart, teixits...)
amb una oferta sempre pròpia. El nombre d’artesans ha augmentat lleugerament respecte a
l’edició anterior, sense arribar a la participació d’anys anteriors.
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PERÍODE
Nombre parades

2016

2015

2014

18

14

17

L’afluència de públic continua amb la tònica habitual, més fluix en horari de botigues i entre la
darrera setmana de juliol i la primera quinzena d’agost, mes animat, essent principalment del
país. La clientela s’ha fidelitzat als artesans que assisteixen cada any.
Els preus s’han adaptat a les ordenances fiscals 5€ per dia i metre lineal, tarifa que
pràcticament manté els preus respecte l’edició anterior que participaven cada dia. S’han
ingressat un total de 915,00€, participant només un dia a la setmana com a l’any anterior.

Mercat Vespre

2016

2015

2014

Total ingressos

915,00€

625,00€

987,98€

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

4.1.7

Ingressos fets per l’ IPEP 2016
CONCEPTE

Mercat de les havaneres de Calella (dissabte)
Mercat de les havaneres de Calella (diumenge)
Festa Major
Lot 1 (setmana santa, diada, hav. Tamariu)
Lot 2 (calella i tamariu mercats dissabtes)
Lot 3 (Llafranc mercats dimecres)
Lot 4 (Tamariu mercat de diumenges)
Artesans individuals Calella, Llafranc, Tamariu
Mercat del vespre
Estands i atraccions pista de gel
Publicitat lones pista de gel
Material publicitari que quedava pendent 2015

IMPORT
3.372,53€ (ingressos IPEP)
1.289,62€ (ingressos IPEP)
165,00€ (ingressos Ajuntament)
525,00€ (ingressos Ajuntament)
1.500,00€ (ingressos Ajuntament)
1.300,00€ (ingressos Ajuntament)
600,00€ (ingressos Ajuntament)
3.663,50€ (ingressos Ajuntament)
915,00€ (ingressos Ajuntament)
3.387,73€ (ingressos IPEP)
3.388,00€ (ingressos IPEP)
12.789,70€ ((ingressos IPEP)
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4.1.8. Accions promocionals.
Revista Milfulls : Revista trimestral dels mercats municipals editada conjuntament amb la
Xarxa de Mercats Municipals de la província de Girona (XMMG) que es reparteix a les
parades del mercat de forma gratuïta.
Rasca L’Unça – Referència al 11.3
4.1.9. Reunions amb el sector
Operadors del mercat diari : S’han realitzat 3 reunions amb tots els operadors del mercat per
tal de fer-los partícips de les decisions i accions a realitzar en el mercat .
4.1.10. Diversos
• Concurs públic mercat peix per a l’adjudicació de la concessió de la parada número 8,
Pesca pròpia, del mercat del peix.
• II Jornada de mercats municipals. Organitzat per la diputació. Assistència destacada
dels operadors del mercat de Palafrugell.
• Col•laboració dels operadors en campanyes solidaries com són: alimentació infantil,
violència de gènere, càncer colonrectal i càncer de mama.
• Les obres realitzades durant aquest període han estat de manteniment.

4.2 SERVEI D’ATENCIÓ AL CONSUMIDOR
Des del servei d’atenció al consumidor s’ha atès un total de 55 persones durant l’any 2016.
4.2.1 Gestió de les demandes

PROCEDIMENT

2016

2015

2014

Informació per presentar una
reclamació
prèvia
a
20 Consum
l’empresa, i si posteriorment
10Telecomunicacions
fos necessari presentar-ho a
l’administració.

22 Consum.
16 Telec.

9 Consum
6 Telec.

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

9 Consum

13 Diversos
25 Viatges
Kayuma

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

TOTAL

2 Assegurances
1 Serveis financers
3 Altres departaments
7 Assessorament

4 derivats a ACC
55

2 Asseg.
1 Telec.
8 Asseso.

1 Sanitat
1 Asseg.
6 Telec.
4 Asseso.
1 Derivat a
ACC

1

59

66
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El nombre d’usuaris s’ha mantingut respecte a l’any anterior.
La majoria dels usuaris no han fet el pas previ de reclamar a l’empresa, tan sols s’ha derivat un
15% directament a registre de l’Ajuntament per presentar un full de reclamació.
Es presenten menys usuaris relacionats amb telefonia, probablement es comenci a conèixer
que la via de reclamació és el Ministerio de Telecomunicaciones prèvia reclamació presentada
a la companyia telefònica.
4.2.2

Comparativa anual del tipus de consultes
TIPUS

2016

2015

2014

Reclamacions
Denúncia
Queixa
Assessorament

27
1
1
26

41

58

18

1
8

TOTAL

55

59

67

4.2.3 Consultes per sectors
SECTOR

2016

2015

2014

Telefonia mòbil
Telefonia fixa
Habitatge
Serveis turístics lleure
Subm. elèctric
Comerç
Assegurances
animals
Gas
Serveis financers
Restauració i hostaleria
Vendes especials
Servei reparacions
Altres
Transports

10
2
2
3
13
2
3
5
4
1
3
3
1
3

8
8/2
2
7
8
3
5
4
1
6
5
-

7
5
6
26
4
6
3

TOTAL

55

59

67

1
1
1
3
3
1

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

2016

2015

2.757

3.283

1.870

2.418

Millora feina

12

51

Formació

587

459

Creació d’empreses

21

37

Persones donades d’alta a la borsa de treball*

591

626

Persones que han utilitzat el punt de feina

612

485

1.291

1.843

Empreses que han fet sol·licitud de borsa

126

136

Ofertes gestionades

248

267

Currículums i certificats elaborats

68

51

12

15

154

338

2016

2015

Persones inscrites a la borsa de treball

591

626

Empreses que han fet sol·licitud de borsa

126

136

Ofertes gestionades

248

267

Núm. d’insercions registrades

569

564

Consultes ateses
Orientació per la recerca
de feina
Tipus de consultes

Consultes ateses des del punt de feina

Activitats formatives realitzades i/o
promogudes
Persones que han participat en activitats
formatives

5.2 BORSA DE TREBALL
Anàlisi estadístic detallat de la borsa de treball 2016
COMPARATIVA ANUAL
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Aquest any el nou aplicatiu de la borsa està a ple rendiment. Això ha suposat entre altres
coses, més agilitat per al procés de preselecció de candidats, recollida integral de tota
l’activitat, evitar tasques duplicades, automatització de processos com: enviar avisos de
caducitat als usuaris que tenen correu electrònic, donada de baixa dels expedients caducats,
generació automàtica d’informes i currículums, pel que es pot dedicar més temps a usuaris i
empreses i menys a tasques administratives.
A 31 de desembre, hi ha 989 expedients d’usuaris actius, amb dades actualitzades de menys
d’un any d’antiguitat. (al 2015 eren 1973, molts d’ells no tenien les dades actualitzades).
S’espera amb això que les dades que s’enviïn a les empreses siguin el més reals i útils
possible.
5.2.1 Dades destacables referents als usuaris
El perfil dels nous inscrits no ha patit canvis significatius: la majoria d’usuaris (el 67%) arriben al
servei per la xarxa de contactes o per iniciativa pròpia. Per gènere el percentatge de persones
inscrites enguany és de 57% dones i 43% d’homes. (al 2015 va ser un 50% de cada). El 58%
dels usuaris actius disposen de mitjà de transport, dada que no ha variat respecte l’any passat.
El 74% dels nous inscrits tenen adreça electrònica. Aquesta dada és recull atès la possibilitat
que ofereix la nova base de dades d’enviar informació als usuaris via correu electrònic.
El 60% de les persones inscrites a la borsa de treball durant el 2016 tenen nacionalitat espanyola
(el 2014 la nacionalitat espanyola va suposar un 54% dels inscrits)

Edat inscrits
2016
5%

21%

24%
16-25

La distribució dels usuaris
per grups d’edat es manté
molt estable en comparació
als anys anteriors.

26-35
36-45
46-55
+55

19%
31%

Altres
Comunitaris
Centre Àfrica
Amèrica
Magreb

Lloc de naixement dels nous
usuaris.

Espanya
Catalunya
0

20

40

60

80

100

120

140
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Nivell d'estudis

Es manté l’estructura del
nivell d’estudis: un 31%
dels usuaris tenen estudis
bàsics o inferiors, un 25%
no han convalidat el nivell
formatiu adquirit en els
seus països d’origen. Els
usuaris que tenen estudis
secundaris han augmentat
del 32 al 39%

2%
25%
29%

5%

39%
neolectors

estudis bàsics

secundaris

Universitaris

no convalidats

5.2.2 Dades destacables referents a les ofertes de les empreses.
Amb la realització del Saló de Formació, Ocupació i Empresa del Baix Empordà, ha variat la via
de gestió d’ofertes. En total, aquest any 2016 s’ han gestionat 497 llocs de treball (248 a la
borsa de treball, i 249 concentrades al Saló). Al 2015 saló i borsa van gestionar 411 ofertes en
total.
Aquest 2016 un total de 126 empreses han posat oferta al SOMI (136 al 2015)
1. Empreses que han utilitzat la borsa de treball: 126

14%

1%

24%

municipals

61%

comarcals

provincials

estat espanyol

PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA
DE LES EMPRESES
Palafrugell
61
Calella
8
Llafranc
5
Tamariu
4
Rodalies
5
Altres del Baix Empordà
16
Resta província i
Catalunya
26
Estat Espanyol
1

Memòria IPEP 2016

70

7171

SECTOR EMPRESES
SOL·LICITANTS

SERVEIS

55

TURÍSTIC

33

COMERÇ

19

CONSTRUCCIÓ

7

EMPLEADORS

5

INDÚSTRIA

4

PÚBLIC

3

TIPUS ACTIVITAT

EMPRESES

Educació- cultura
Lleure
Sanitat/bellesa
Serveis empresa, immob.
Serveis llar
Serveis auxiliars
Serveis en general
Transport i logística
Activitats professionals
Ett. Col·lectius
Hotels
Restauració
Càmpings
Bars
Comerç al detall
Comerç al major
Mercats
Construcció
Energia
Altres
Assistència domicili
Indústria surera
Altres
Administració Local
Administració comarcal
Altres administracions

4
4
8
5
7
2
12
3
3
7
12
14
4
3
16
0
3
3
0
4
5
1
3
3
0
0

126

Total

Sectors sol·licitants
60
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2. Professions sol·licitades per l'empresa: 248 llocs de treball gestionats

TIPOLOGIA DELS LLOCS DE
TREBALL

PROFESSIONS
Administratiu/va

SERVEIS i GESTIÓ

COMERÇ

60

51

Atenció públic en general

14

Aux.administratiu/va

10

Càrrec intermig

2

Comercial

2

Comptable

1

Dissenyador/a Web

2

Operaris magatzem

2

Neteja

22

Xofer

2

Dependent/a

28

Caixer/a -Reponedor/a

10

Venedor/a

13

Aj.cuina

21

Aj.cuina avançat
Cambrer/a

HOSTELERIA i TURISME

84

SANITAT

23

12

EDUCACIÓ I OCI

7

INDÚSTRIA

11

3
37

Cambrera habitacions

3

Conserge

1

Cuiner/a

1

Governanta

2

Maitre

1

Recepcionista- Informador/a

OFICIS

3

10

Socorrista aquàtic

4

Vigilant

1

Carnisser/a- xarcuter/a-peixater/a

3

Electricista

5

Perruqueria - Estètica

5

Ferrer

1

Manteniment edificis

2

Manobre

2

Mecànic auto

2

Nàutica - mariner

1

Tècnic/a oficis

2

Aux.geriàtric / infermeria /sanitat

5

Jardiner/a

2

SAD- Assistència domicili

5

Professor/a

2

Tècnic/a social/cult./docència

5

Operari manipulats aliments
Operari/a fàbrica

1
10
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5.2.3

Altres dades en referència a les ofertes gestionades
Durada contractació

Es manté la
tendència de
contractes
temporals de
curta durada.
Un 74% són de
menys de 6
mesos (75% al
2015)

1 any o més
10%

7-11 mesos
6%

3 a 6 mesos
24%

Fins a 3 mesos
60%

Candidatures enviades

homes
662 (40%)

Es manté la
tendència
de
candidatures
enviades amb un
40% d’homes i
un
60%
de
dones.

dones
995 (60%)

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

4,7 dies
45 dies

Millora
temps
mitjà de gestió
d’oferta.
El temps de
tancament
es
manté.

Via de tancament de les ofertes
Altres
27%

desert
1%

internet
2%
Otg
1%
Intermediaris
10%

SOMI
32%

autocandidatura

9%

contactes
18%

Es manté la
proporció de
vies de
tancament de
les ofertes. El
1% de llocs de
treball sense
cobrir (desert)
són de cuiner/a
i perruquer/a.
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5.3 PUNT DE FEINA
Aquest espai de consulta tutoritzat és un servei consolidat i en funcionament des del setembre
de 2008 i en desenvolupament continuat que recolza a l’usuari en la seva recerca de feina i/o
formació.
Des de 2015 es treballa íntegrament en format digital, per tal de fomentar que els usuaris
sàpiguen utilitzar les vies i eines actuals de cerca de feina.
A més del suport i la informació personalitzada referent a les eines de recerca, les oportunitats
de formació i de treball que aporten els tècnics segons les necessitats i demanda dels usuaris,
a les Tauletes, els usuaris poden consultar les ofertes del SOMI, “La Cartellera” (el recull de les
ofertes de feina de la comarca dels webs Feina Activa, Infofeina, Infojobs, Turijobs i altres),
convocatòries de feina a Europa, i també la informació actualitzada de formació municipal,
comarcal, provincial i programes formatius i de treball.
Per optimitzar recursos, la cartellera 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).

PUNT DE FEINA

2016

2015

2014

Total visites ateses

1.291

1.843

2.251

Total persones ateses

612

485

698

Mitjana usuaris per setmana

29

43

45

Mitjana de sessions per usuari

2,1

3,8

3,3

L’ús del punt requereix coneixements digitals bàsics. Una part dels usuaris s’han familiaritzat
amb la cerca per Internet i la fan des de casa seva o a altres llocs. Al 2017 es farà una
planificació formativa en competències digitals.

5.4 ACTUACIONS DESTACADES DEL SOMI
5.4.1. Accions de Formació
• Accions formatives, en temàtica laboral, dirigides preferentment a joves:
S’ha realitzat 1 taller d’orientació per a joves a l’IES Baix Empordà:
DATA

DESTINATARIS

TEMÀTICA

ASSISTENTS

OBSERVACIONS

11/03/16

IES BAIX EMPORDÀ

Vull treballar. Què
he de saber?

15

4rt d’ ESO

Memòria IPEP 2016

74

7575

•

Accions formatives, en temàtica laboral, dirigides a persones nouvingudes:

DATA

DESTINATARIS

26/04/16

Grup Acollida:
Nouvinguts

13/12/16

Grup Acollida:
Nouvinguts

TEMÀTICA
Informació del
circuit laboral,
recursos de la
zona i del
mercat laboral
Informació del
circuit laboral,
recursos de la
zona i del
mercat laboral

ASSISTENTS

GÈNERE

LLOC

29

18H/11
D

Can
Genís

19

9H/10
D

Can
Genís

ORGANITZA
Espais
Humans
(Servei
d’Acollida
Palafrugell)
Espais
Humans
(Servei
d’Acollida
Palafrugell)

• Accions formatives conjuntament amb el Consell Comarcal del Baix Empordà
especialitzades en l’àmbit del turisme i dins el projecte innovador i experimental
Empordà Check-in.
INICI

FINAL

ALUMNES

GÈNERE

LLOC

HORES
TEÒRIQUES

Octubre
2016

Desembre
2016

22

2H/20D

CME

100 h.

Maig
2016

Juny 2016

15

7H/8D

CME

50 h.

CURS
Guia de turisme
de Catalunya
Anglès turístic
avançat
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•

Accions formatives vinculades a Programes de Formació i Treball subvencionats

INICI

FINAL

ALUMNES

GÈNERE

LLOC

HORES
TEÒRIQUES

03/02/16

08/02/16

10

8H

CME +
AUTOESCO
LA FPC

24 h

25/01/16

03/02/16

10

8H

CME

56 h

8/03/2016

16/03/2016

2

2D

CME

50’75 h

21/03/2016

24/03/2016

2

2D

Aula Adults
(La Bisbal)

29’25 h

5/04/2016

6/04/2016

10

10D

CME

15 h

7/04/2016

7/04/2016

10

10D

CME

5h

CURS
Carretoner
Gestió de
residus
Gestió
Administrativa
(ACTIC)
Comunicació i
atenció al
client
Competències
lingüístiques
Aplicació de
les
competències
lingüístiques a
la redacció de
textos

•

Curs vinculat al Programa ocupacional Joves per l’ocupació 2015-16

CURS
Formació
en
Hostaleria,
Restauració
i Atenció al
Client

INICI

Gener
2015

FINAL

Desembre
2015

ALUMNES

LLOC

HORES
TEÒRICOPRÀCTIQUES

10
(1D/9H)

CME, Aula
Gastronòmica
Vallobrega; Espai Del
Peix De Palamós,
Centre Cívic Platja
D’aro

420h

• Accions formatives vinculades al IV Saló de la Formació, l’Ocupació i l’Empresa
(Referència punt 6)
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5.4.2. Accions de participació, promoció i execució de projectes ocupacionals per la
inserció laboral
PROGRAMA
DISPOSITIU DE
TREBALL ALS BARRIS
De gener a desembre
2016
JOVES PER
L’OCUPACIÓ 2015-17:
FORMACIÓ EN
HOSTALERIA,
RESTAURACIÓ I
ATENCIÓ AL CLIENT
De desembre 2015 al
març del 2017
TREBALL I FORMACIÓ
PER A PERSONES
ATURADES NO
PERCEPTORES,
PRIORITÀRIAMENT
MAJORS DE 45 ANYS
De novembre 2015 a
maig 2016
TREBALL I FORMACIÓ
PER A PERSONES
ATURADES
PERCEPTORS DE
RENDA MÍNIMA
De desembre 2015 a
juny 2016
AODL D’OCUPACIÓ I
FORMACIÓ
Juliol, agost i setembre
2016
TREBALL I FORMACIÓ
2016 AMB DOS LÍNEES
D’ACTUACIÓ:
PER A PERSONES
ATURADES MAJORS
DE 45 SENSE
PRESTACIÓ I
PERSONES
BENEFICIÀRIES DEL
RMI
De desembre 2016 a
gener 2018
PROGRAMA DE
CONTRACTACIÓ DE
JOVES TITULATS EN
PRÀCTIQUES
De novembre de 2016 a
maig 2017
PROJECTE FORMATIU
“COMARCAL
CRISÀLIDE” PER A
PERSONES EN ATUR
MAJORS DE 30 ANYS
AMB CÀRREGUES
FAMILIARS
De gener a desembre
2016

ENTITATS
INTERVINENTS

PARTICIPANTS

ACCIONS

SOC, AJUNTAMENT
PALAFRUGELL i
SOMI

200 participants
Derivats 387

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

SOC, CCBE I SOMI

10 joves

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

SOC, SOMI
AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL

SOC, SOMI
AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL

SOC, IPEP, SOMI,
AJUNTAMENT

SOC, SOMI
AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL

10
4 pintors
2 paletes
2 manobres
2 auxiliars
administratives

10
auxiliars
administratives

1

16
6 auxiliars
administratives
4 peons pintura
3 peons obra
3 peons de neteja viària

Coordinació, execució i
justificació del programa

Coordinació, execució i
justificació del programa

Nova sol·licitud al SOC i
selecció nou AODL

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

SOC, SOMI
AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL

10 joves

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

SOMI, BENESTAR
SOCIAL I CCBE

40 places per tot el Baix
Empordà
18 persones derivades
des de Palafrugell
8 persones de
Palafrugell participants
en el projecte

Derivacions de persones
candidates per incorporar-se al
programa que lidera el CCBE.
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CENTRE DE SEGONES
OPOTUNITATS PER A
JOVES DE 16 A 24
ANYS QUE NI
TREBALLEN NI
ESTUDIEN
CONVENI AMB
AECORK
(ASSOCIACIÓ
D’EMPRESARIS
SURERS DE
CATALUNYA)

5.4

EDUCACIÓ,
BENESTAR SOCIAL,
JOVENTUD I IPEP,
UTE FUNDACIÓ
OSCOBEINTERMÈDIA

No va arribar a
implantar-se el projecte
a Palafrugell

IPEP (SOMI) I
AECORK

Promoció, acord previ,
Empreses sureres de
redacció, signatura i aprovació
l’associació i usuaris de
del conveni per afavorir la
la borsa de treball del
inserció laboral de la
SOMI
ciutadania de Palafrugell

6 reunions tècniques per
valorar la necessitat i implantar
el projecte a Palafrugell.

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES OCUPACIONALS

5.5.1. Programa Treball i Formació per a persones aturades
A. Projecte 1
Durant aquest 2016, concretament, del 9 de novembre de 2015 al 8 de maig 2016, s’ha dut a
terme la coordinació, execució, control i justificació del programa subvencionat pel Servei
d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu Treball i Formació per a persones
aturades, prioritàriament majors de 45 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el
subsidi per desocupació
.
S’ajunten imatges del desenvolupament del projecte, donat que en la memòria de l’any
anterior ja es va realitzar una explicació complerta.

*En el lloc de treball a l’Ipep
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* En el lloc de treball a la via pública. Pintant mobiliari urbà

* Formació de Gestió administrativa

* Formació de comunicació i atenció al client

* Formació en carretons elevadors

* Formació en Gestió de Residus
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B. Projecte 2
Sol·licitud, planificació, coordinació, selecció i posada en marxa del
programa subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, a través del Servei
d’Ocupació, Treball i Formació per a persones aturades 20162017 amb dues línees d’ocupació: una adreçada a persones en
situació d’atur majors de 45 anys, no perceptores de
prestacions i/o subsidi, i una altra per a beneficiàries de la
Renda Mínima d’Inserció amb els col·lectius prioritaris de dones
amb càrregues familiars i persones en fase d’esgotar el termini
màxim de prestació RMI. L’import subvencionat és de 169.800
euros per a ocupar un total de 16 persones: 14 d’elles durant 6
mesos i a 2 persones majors de 55 anys durant 1 any. El programa
inclou un mínim de 20 hores de formació transversal obligatòria a
realitzar dins de l’horari laboral.
Els llocs de treball són els següents: 6 auxiliars administratius/ves, 4 peons de pintura, 2 peons
d’obra, 1 peó responsable d’equip d’obra i 3 peons de neteja viària.
Les àrees de l’Ajuntament que han acollit a aquestes persones treballadores són: serveis
municipals i les àrees que pertanyen a l’àmbit de serveis a les persones.
Els treballs que es desenvolupen 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
administratives i de comunicació amb la ciutadania, i per altra en el manteniment de la via
pública i dependències municipals.
Aquest programa es va sol·licitar a finals de novembre 2016 i s’ha iniciat al desembre del 2016
per a ser executat fins al gener del 2018.
C. Projecte 3
Coordinació, execució, control i justificació del programa subvencionat pel Servei d’Ocupació de
Catalunya i el Fons Social Europeu Programa Mixt de Formació i Treball per a Pirmis 201516 El SOMI s’ha presentat per primera vegada a aquesta convocatòria com a ens sol·licitant i
gestor i no com en els anteriors anys fent un conveni amb el Consell Comarcal per a l’execució
del projecte. A nivell general les 10 participants han adquirit experiència en tasques d’auxiliar
administratiu, han fet ús d’eines de gestió, han fet el control de material o instal·lacions i han
realitzat tasques d’atenció al públic.
S’ajunten imatges del desenvolupament del projecte, donat que en la memòria de l’any anterior
ja es va realitzar una explicació complerta.

*Treballadora a l’Àrea d’Educació

Memòria IPEP 2016

80

8181

* Treballadora a l’OAC

*Formació competències lingüístiques i
aplicació de
competències a redacció de textos

5.5.2. Programes per a Joves
A. Projecte 1
Joves per a l’Ocupació 2015 -2017
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Posada en marxa de la 4a. edició del programa Joves per l’Ocupació 2015-2017. El projecte
es va iniciar al gener de 2016 amb 9 nois i 1 noia. L’IPEP i el Consell Comarcal del Baix
Empordà van signar un nou conveni de col·laboració en el marc del programa d’experiència
professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per l’Ocupació. El projecte té una
durada de 15 mesos, de desembre 2015 al març 2017. Aquest és el quart any consecutiu que
l’IPEP, a través del SOMI, promou el projecte a Palafrugell.
Va adreçat a joves d’entre 16 i 25 anys en situació d’atur amb o sense ESO, té abast comarcal i
hi participen en total 40 joves, dels quals 10 joves són de Palafrugell. L’objectiu principal és
introduir els joves al món laboral i/o el retorn al sistema educatiu. Les especialitats que es
treballen són les operacions bàsiques de cuina, bar i restaurant. Es realitza una formació prèvia
de 300h en l’ofici impartida per diferents professionals especialitzats en l’àmbit de l’hostaleria i
una formació pràctica de 120h en empresa, amb la possibilitat de formalitzar 6 mesos amb
contracte de treball subvencionat per la Generalitat per estimular la participació de les
empreses.

*Realitzant una classe a l’espai del peix.

*Realitzant classe teòrica al CME
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*Realitzant classe a l’aula gastronòmica
Actualment, restem a l’espera d’analitzar els resultats del programa que finalitza aquest març
de 2017 i s’ha participat en la sol·licitud i posada en marxar de la 5a edició del programa.
B. Projecte 2
Programa de contractació de Joves titulats en pràctiques
Sol·licitud, coordinació i posada en marxa del programa de contractació en pràctiques de
persones joves beneficiàries del programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Està adreçat a
persones menors de 30 anys que hagin finalitzat els seus estudis universitaris o de formació
professional i/o equivalent i que es trobin en situació d’atur. Nou programa que ofereix la
Generalitat per a combatre l’atur juvenil.
L’import subvencionat és de 110.000 € per la contractació de 10 joves per desenvolupar
feines relacionades amb els seus estudis. El programa està cofinançat per la Iniciativa
d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%”.
Aquest programa ha permès la creació de 10 llocs de treball en 10 àrees de l’Ajuntament
amb contractes de pràctiques de 6 mesos amb inici el 15 de novembre i amb finalització el
14 de maig del 2017 amb una jornada del 100%.
Llistat de llocs de treball ocupats pels joves:
1. Tècnic de treball comunitari adscrit a l’àrea de Benestar social i ciutadania.
2. Tècnic auxiliar de prevenció de riscos laborals adscrit a l’àrea d’Organització i recursos
humans.
3. Tècnica de transparència i participació ciutadana adscrita l’àrea d’Administració
electrònica i atenció al ciutadà.
4. Formador- Dinamitzador de projecte de creació multimèdia adscrit a l’àrea de Joventut.
5. Tècnic auxiliar de mitjans de comunicació adscrit a l’ Institut de Mitjans de comunicació.
6. Coordinador de tasques de manteniment a instal·lacions esportives adscrit a l’Institut
Municipal d’Esports (IMEP).
7. Tècnica de creació de producte cultural adscrita a l’àrea del Museu del Suro.
8. Administrativa de gestió de base de dades adscrita a l’àrea d’Intervenció des del 15 de
novembre de 2016 al 14 maig 2017.
9. Administratiu de gestió de base de dades adscrit a l’àrea d’Informàtica.
10. Tècnica d’educació i estudi absentisme escolar adscrita a l’àrea d’Educació.
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5.5.3. Dispositiu d’inserció sociolaboral Treballa’t pel teu futur
Participació activa en aquest dispositiu conjuntament amb Pla de Barris de l’Ajuntament.
Cinquè any del projecte, prorrogable anualment. Dotat d’una estructura de recursos humans
molt complerta: 2 tècnics insertors, un prospector d’empreses a mitja jornada i una auxiliar
administrativa per la gestió. Han participat 200 persones i s’han derivat 387 persones en
situació d'atur. Objectiu: millorar les competències laborals per la inserció al mercat de treball.
La participació del SOMI radica en la derivació d’usuaris, coordinació de casos i promoció de
l’ocupació d’aquestes persones.
5.5.4. Altres
• IV Saló de Formació, Ocupació i Empresa 2016 (referència punt 6)
• Sol·licitud pròrroga AODL de reforç pel SOMI.
Durant el mes de setembre es va fer la selecció i es va presentar una nova sol·licitud per a la
contractació, subvencionada en un 80%, d’un nou Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local
adscrit a l’equip del SOMI. L’objectiu del programa és dinamitzar, promoure i executar, en
col·laboració amb altres actors del territori com són els agents socials, econòmics, empresarials
i d’altres, les polítiques i els programes que afavoreixin la promoció econòmica del territori
d’actuació, mitjançant un desenvolupament socioeconòmic generador d’ocupació el més
integrat, equilibrat, equitatiu i sostenible possible.
La subvenció ha estat concedida pel SOC al desembre de 2016 i la figura tècnica de suport al
SOMI s’ha incorporat a l’equip a finals del mateix mes amb caràcter anual i renovable a 4 anys
vista.
• Conveni amb AECORK
Per tal de facilitar i oferir un servei tècnic especialitzat a les empreses sureres del territori per a
la cobertura de llocs de treball i afavorir la inserció laboral de la ciutadania de Palafrugell, el
SOMI va promoure la signatura d’un conveni de col·laboració que es va fer efectiu el 7 de
novembre de 2016.
• Participació en el projecte Centre de segones oportunitats: El Balcó de Girona
Estudi de la participació, com a entitat col·laboradora, en un macro projecte provincial
subvencionat pel SOC, dins el marc de Garantia Juvenil, executat per la Fundació Intermèdia i
la Fundació Oscobe, dirigit a joves entre 16 i 21 anys en atur i inscrits a Garantia Juvenil.
L’objectiu final del programa és el retorn al sistema educatiu i/o la inserció en el mercat de
treball passant per una fase prèvia d’emponderament i recuperació personal. Durant tot el 2016
s’ha realitzat 6 reunions tècniques per valorar la necessitat d’implantar el projecte a Palafrugell,
però el resultat final ha estat la implantació en un altre municipi per maca de persones joves
interessades en el programa.
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5.5 EL PUNT D’AUTOSERVEI DEL SOC
De gener a juny 2015 es van realitzar 7476 gestions/usos del servei. Des de llavors i fins
enguany, el departament del Servei d’Ocupació de Catalunya ha patit canvis i restem a
l’espera de les estadístiques d’us. Actualment, malgrat haver realitzat diverses consultes i
gestions amb el Departament de la Generalitat no tenim cap persona referent ni cap resposta.
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6.

SALÒ FORMACIÓ, OCUPACIÒ I EMPRESA

La IV edició del Saló de la Formació, Ocupació i Empresa ha consolidat l’aposta realitzada per
l’IPEP d’assumir un saló que els dos primers anys s’havia organitzat al municipi de Calonge.
Coorganitzat entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i l’IPEP ha esdevingut un referent a
la comarca, probablement l’acció d’intermediació laboral més important que es realitza al llarg
de l’any, així com una excel·lent oferta de xerrades formatives per tot tipus de públics i una
extensa oferta de recursos formatius i institucions dedicades a la intermediació laboral i
polítiques actives d’ocupació. La seva organització ha requerit d’una important feina prèvia de
prospecció per tal d’assegurar que hi participaven un nombre d’empreses significatiu i més
elevat que l’any anterior. La feina del prospector i l’objectiu aconseguit es troba en el punt 6.1.3
Durant els dos anys que Palafrugell ha organitzat el saló, s’ha gaudit de la visita d’algun
conseller del ram. El 2015 amb el sr. Felip Puig, conseller d’ Empresa i Ocupació i enguany
amb la sra. Dolors Bassa consellera de Treball, Assumptes Socials i Família.

6.1

ESPAI ENTREVISTES

6.1.1. Distribució
S’ha habilitat com a zona d’Espai Entrevistes el lateral dret de la Bòbila.
En el mapa es pot veure la distribució de l’espai en 4 àrees:
•
•
•
•

Taulell d’orientadors
Espai d’accés a la sol·licitud d’entrevista: dividit en 5 fileres
Espai d’espera dels candidats per entrevista
Espai d’entrevista: 5 espais diferenciats per colors, 1 espai extra de reforç i recepció

E27-

E25

E24

E23

E22

E21

E2

BAR

E51

E50

E49

E48

E42

E43

E44

E45

E41

E40

E39

E38

E34

E35

E14

E15

E2
E3

I*

E3
E32

ENTRADA
SORTIDA

E12

E0

E33

E13

E0

E0

E1

E1
SALA 3

SALA
ESPERA

ESPAI ENTREVISTES
EI*

*I

Punt d’informació i acreditacions

*EI

ESPAI ENTREVISTES
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6.1.2. Espai entrevistes
• S’han presentat 818 candidatures, 384 (47%) dones i 434 (53%) homes. Per
poblacions de residència, els candidats tenien la següent distribució:

2016
%

2015
%

La Bisbal

11%

8%

Calonge

7%

-------

Palafrugell

41%

37%

Palamós

12%

16%

Sant Feliu de Guíxols

5%

10%

Altres

25%

29%

Població

6.1.3. Empreses participants
L’èxit del Saló depèn , principalment, de l’èxit de l’Espai Entrevistes, de les ofertes de feina
que allí s’hi poden trobar. Les cinc taules d’entrevistes (una per empresa) s’han emplenat en
cadascuna de les 7 franges horàries amb que s’ha dividit l’Espai Entrevistes, dues el matí de
dijous i divendres (10h i 11:30h), i les tres franges horàries de la tarda de dijous (15:30h, 17h i
18:30h). Una empresa ha repetit en dues franges diferents, d’aquí que el número total
d’empreses participants sigui de 34.
Per aconseguir arribar a aquestes xifres ha calgut fer un intensiu treball de prospecció previ.
Es va pensar que una bona manera de traslladar informació als empresaris que no coneixien
el Saló era fer que d’altres empresaris que sí que havien participat en l’edició anterior de
l’Espai Entrevistes expliquessin la seva experiència. Per fer-ho, es va creure que la manera
més directa i eficaç de comunicació era la producció d’un vídeo. L’audiovisual, produït per
Paper Film de Palafrugell, es va enregistrar el dia 9 de novembre de 2015 a Llafranc, Tamariu
i Platja d’Aro. Tres empresaris, dos del sector turístic i el gerent d’una assessoria, van
explicar davant de càmera la seva experiència amb el Saló, alhora que animaven a altres
empresaris a participar. Es pot veure el vídeo seguint aquest enllaç: https://youtu.be/YR9tGgg5-s
El vídeo s’ha difós pels canals propis de l’IPEP, a través de la seva pàgina web
(www.ipep.cat), la pàgina web de Turisme de Palafrugell (www.visitpalafrugell.cat) i xarxes
socials. També s’ha enviat per correu electrònic mitjançant el butlletí de notícies de l’IPEP,
que arriba directament a prop de 1300 empreses, particulars i institucions. Tanmateix, el
vídeo també s’ha enviat al Consell Comarcal per tal de que en fessin difusió pels seus canals.
La segona fase de la prospecció, que ha durat unes quantes setmanes, ha consistit en
establir contacte telefònic amb cadascuna de les 216 empreses preguntant si han rebut la
comunicació feta a través del correu electrònic. Amb aquest pretext, s’explica a les empreses
què és i com funciona el Saló en general i l’Espai Entrevistes en particular. És amb aquestes
rondes de trucades que es va fer realment la prospecció i es va aconseguir la xifra rècord
d’empreses participants, així com les 249 vacants de feina que s’han ofert durant aquest
2016. Aquesta és una feina lenta que requereix en no poques ocasions de vàries trucades a
la mateixa empresa. Quan s’obte una resposta positiva per part d’una empresa, se’ls fa
emplenar el formulari d’inscripció per tal de quedar registrats a l’Espai Entrevistes i reservar la
seva franja horària. Les inscripcions han quedat tancades una setmana abans de l’inici del
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Saló, doncs l’objectiu d’emplenar totes les franges horàries amb les taules disponibles ja
s’havia aconseguit.
En total 216 empreses, 160 de Palafrugell i 56 d’altres pobles han estat convidades a
participar a l’Espai Entrevistes del Saló 2016. I han participat 34 empreses (17 de
Palafrugell), que en total han oferit 249 llocs de treball. I s’han entrevistat un total de 818
persones candidates. Per sectors econòmics 21 són empreses turístiques i de lleure, 4 del
sector del comerç, 1 d’ indústria i 8 empreses de serveis.

2016

2015

Empreses

34

22

Llocs de treball

249

144

Persones candidates

818

679

En el següent quadre es poden veure les empreses i les franges horàries de realització
d’entrevistes:
DIJOUS 3 DE MARÇ MATÍ

EMPRESA

POBLACIÓ

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

Hotel

Calella

2 CAMBRER/A
1 AJUDANT
BARRA

1 AJUDANT
CUINA

1 AJUDANT
RECEPCIÓ

1 CAMBRER/A
PISOS

Hotel

Tamariu

1 CAMBRER/A
SALA

1 AJUDANT
CUINA

1 RECEPCIONISTA

1 CAMBRER/A
PISOS

Càmping

Pals

5 RECEPCIONISTA

6
ACOMPANYA
NT-ACCÉS

8 ANIMADOR/A

Hotel

Platja d'Aro

1 CAMBRER/A
SALA

1 AJUDANT
CUINA
AVANÇAT

1 RECEPCIONISTA

Hotel

Begur

1 CUINER/A

1 AJUDANT
CUINA

Hotel

Calella

1 CUINER/A

1 AJUDANT
CUINA

Restaurant

Begur

5 CAMBRER/A

4 CUINER/A

1 AUX. ADMIN.
COMPTABLE

2 CARNISSER/A

9:30

11h

Càmping

Torroella de
M.

30 CAIXER/A
REPOSADOR/A

4
ENCARREGAT
/ADA TORN
SUPERMERC
AT

Discoteca

Calella

10 CAMBRER/A
OCI NOCTURN
(discoteca)

3 OFFICE RENTAGOTS

Restaurant

Calella

5 CUINER/A DIF.
NIVELLS

5 RENTAPLAT
- OFFICE

35
NETEJADOR/A
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DIJOUS 3 DE MARÇ TARDA

EMPRESA
15h

POBLACIÓ

OFERTA

OFERTA

OFERTA

Lleure

Santa Cristina
d'Aro

3 CAMBRER/A

3 CUINER/A

Lleure

Pals

8 MONITOR/A
ESCALADA

2 TD2
MUNTANYA

Comerç

Palamós

1 AJUDANT
CUINA Obrador
4a i 5a gamma

1 COMERCIAL
AUTOVENDA
GELATS

Restaurant

Sant Antoni
de Calonge

3 CAMBRER/A

3 AJUDANT
CAMBRER/A

1 CUINER/A

Restaurant

Calella

3 CAMBRER/A

1 AJUDANT
CUINA

1 RENTAPLATS

Lleure

Santa Cristina
d'Aro

3 CAMBRER/A

3 CUINER/A

Sanitat

Baix Empordà

8 SOCORRISTA
AQUÀTIC

8 TÈCNIC/A
ESPORTS

1 MECÀNIC

1 ESPECIALISTA
EN
PNEUMÀTICS

Hotel

Calella de
Palafrugell

4 CAMBRER/A

3 CUINER/A I
AJUDANT

Allotjament

Calonge

1 COMMUNITY
MANAGER

2 CAMBRER/A

Comerç

Palafrugell

1 AUXILIAR
ADMINISTRATIU
/IVA

Lleure

Platges de
Begur

2 GUIA KAYAK /
TURÍSTIC

Allotjament

Pals

2 CAMBRER/A

1 CUINER/A

Restaurant

Platja d’Aro

2 CAMBRER/A
SALA

1 BARISTA

Restaurant

Calella

1 CAMBRER/A

1 RENTAPLATS

16:30

Taller Mecànic Palafrugell

18h

OFERTA

6 CAIXER/A

3 AJUDANT
CUINA
1
RENTAPLATS

1
RECEPCIONIST
A
nocturn

1
RECEPCIONIS
TA
corretorns

2
RECEPCIONIST
A

1
MANTENIMEN
T-ELECT.
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DIVENDRES 4 DE MARÇ MATÍ

EMPRESA
9:30

Access2
Commerce

POBLACIÓ
Girona
(província)

OFERTA

OFERTA

OFERTA

1 COMERCIAL
PÀGINES WEB I
MARQUETING
1
ADMINISTRATI
U/IVA
COMERCIAL

Maype Taxis i
Microbusos

Palafrugell

3 XÒFER BUS

Agència de
Viatges

Palamós

1
ADMINISTRATIU/V
A COMERCIAL

comerç

Llafranc

1 VENEDOR/A
FRUITER

Indústria

Palafrugell

1 MECÀNIC/A
MANTENIMENT

1 OPERARI
CARRETONER

Restaurant

Calella de
Palafrugell

1 AJUDANT CUINA

1 AJUDANT
CAMBRER

Serveis

Palafrugell

3 CONDUCTOR

1
ADMINISTRATI
U/IVA

Lleure

Calella

1 PATRÓ AMB
TITULIN

1 PATRÓ
PORTUARI

Comerç

Palafrugell

1 VENEDOR/A
àmbit fusteria

Tecnològica

Palafrugell

1
DESENVOLUPADO
R/A WEB

11h

OFERTA

4 OPERARI/A
INDÚSTRIA

2 OPERARI/A

1 MECÀNIC/A
BICICLETES

6.2 PONENCIES
S’han realitzat vint ponències, que estaven adreçades a persones en situació d’atur, joves,
empresaris/àries i persones emprenedores.
Les conferències s’han realitzat en tres sales diferents:
•

Sala 1. Auditori (Museu del Suro): Capacitat de 104 assistents. Totes les
conferències es reproduïen in streaming per TV Costa Brava i es podien consultar
des del seu web.

•

Sala 2. Sala pis superior (Museu del Suro): Capacitat de 120 assistents amb cadires
plegables per modificar l’espai.

•

Sala 3. Sala Taller (La Bòbila): Capacitat de 50 assistents, amb opció a posar més
cadires si l’afluència era més gran.
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El nombre màxim d’assistents ha estat de 120 en la conferència de Com causar impacte en un
minut d’entrevista de la Sílvia Esteva , seguida pels 100 assistents de Quan l’excel.lència ja no
és suficient de Xesco Espar i la que ha tingut menys va ser Si busques resultats diferents, no
facis sempre el mateix. Gestió del canvi de Maria Carner amb 15 persones.
En el quadre adjunt es poden veure els assistents en cadascuna de les ponències, destacar
que les conferències que s’han realitzat al matí de dijous han tingut una major afluència que les
del divendres:

PROGRAMA

Exportar, ni tan fàcil ni tan difícil

Els 10 errors dels emprenedors

Quan l'excel.lència ja no és suficient
Com causar impacte en un minut
d'entrevista
Treball estacional a Europa
Taller fotografia per smartphones per
empreses

He acabat els estudis. I ara, què?

Buscar feina de tot = res
El mòbil com a eina de recerca de
feina
Facebook i Twitter com a eines de
recerca de feina

Dóna la cara pel teu currículum
L'abans i el després d'un premi Yuzz
Fem-ho fàcil! Cultura Emprenedora!
Tinc capacitat per emprendre? Quins
trets he de tenir? Perquè tinc pors?

PONENTS

ASSISTENTS

PÚBLIC
OBJECTIU

Ferran Rodero- Delegat Territorial de
Girona d'ACCIÓ

31

E

73

E

Xesco Espar-coach, antic jugador
Barça i entrenador handbol

100

A, J, E

Sílvia Esteva

120

J, A

Arnau Soy- Euroconseller

35

A,J,E

Daniel Albertos- fotògraf

32

E

Elisabeth Abadal i Maria Jesús
Vázquez de Singular Talent

40

J

Pau López, psicòleg i formador de
Xaloc

25

J,A

Josep Mª Tarrat, doctor en TIC i
formador de Xaloc

56

J,A

Josep Mª Tarrat, doctor en TIC i
formador de Xaloc

32

J,A

35

J,A

Marc Capilla, Marc Carrera i Javier
Guerrero

19

J,E

Salvador Duarte, President CTAC

25

A,J,E

Quim Gudayol-coordinador de
l'acceleradora Start-Up Catalonia a
Girona

Antònia Vallès i Adriana Goti de
Fundació Intermedia
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Tens contactes…Treballa la millor
eina per potenciar la teva recerca
professional

Rosaura Alaustrey- especialista en
networking

44

A,J,E

Com causar impacte en un minut
d'entrevista

Sílvia Esteva

60

A,J,E

Maria Caner- Tècnica IDFO Palamós

15

A,J,E

Professors i ex-alumnes IES la
Bisbal

40

J

Xavier Carpintero-de DO Sinèrgia

19

J,A

Cristina Parera, adjunta a direcció
ADECCO

96

J,A

+60

A,J,E

Si busques resultats diferents, no
facis sempre el mateix. Gestió del
Calvi
Experiència en l'estranger
Focalització, autogestió i acció
estratègica: 3 avantatges en la
recerca de feina
Els detalls del teu CV marquen la
diferència

Què puc fer jo per trobar feina?

Jordi Dotú, coach i emprenedor i
col.laborador multinacionals

6.3 CONCLUSIONS
En general les empreses i entitats participants han mostrat la seva satisfacció en l’organització i
distribució dels espais.
És important assenyalar que gràcies al treball de prospecció aquest any s’han obtingut més
ofertes de feina en número total respecte de l’any passat, però sobretot s’ha ampliat la tipologia
de feines, tot i l’evident pes del sector turístic, l’hostaleria i el lleure (com no pot ser d’una altra
manera en un municipi turístic com és Palafrugell). Enguany s’han pogut trobar ofertes de feina
per a xofers, mecànics, programadors web, operaris d’indústria, etc. Aquest era un objectiu que
des de l’organització del Saló ens havíem marcat per a l’edició d’aquest any, i podem concloure
que l’hem assolit.
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7. ÀREA D’EMPRESA - SERVEI D’EMPRENEDORIA
L’Espai Empresa i Emprenedoria al llarg del 2016, ha continuat formant part de la Xarxa
Catalunya Emprèn, emmarcat dins del Programa Catalunya Emprèn de la Generalitat de
Catalunya. L’objectiu és impulsar i promoure actuacions públiques i privades de valor per a les
persones emprenedores. La creació, el creixement i l’èxit de les noves empreses, així com el
foment de l’emprenedoria, són alguns dels objectius principals que persegueix aquesta
iniciativa.

Hem treballat amb un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

7.1 ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ
Les accions de sensibilització del servei de suport a emprenedors es coordinen amb les
diferents àrees de l'Ajuntament de Palafrugell i consisteixen en diferents xerrades i accions
destinades a augmentar el número de persones amb voluntat de crear empresa:
1. Es va coordinar l’organització del IV Saló de Formació, Ocupació i Empresa (veure
punt 6. de la memòria). Es van realitzar 11 conferències adreçades a l’empresa i l’emprenedoria
i 35 al foment de l’ocupació.
2. Amb l'Ajuntament s'han aprovat subvencions per activitats econòmiques locals
(veure punt 1.4 de la memòria). Amb un capítol específic per a les persones emprenedores,
per tal d’estimular el desenvolupament del teixit empresarial i la creació de nous llocs de treball.
3. La web de l’IPEP incorpora més informació sobre tràmits i enllaços d’interès per les
persones emprenedores. També hi ha la pàgina de Facebook i Twitter que milloren la
proximitat en la comunicació amb les persones emprenedores i al llarg del 2016 s’ha reprès la
publicació de notícies al Blog. Així mateix, s’ha continuat amb la publicació de notícies,
recollides en el butlletí mensual que s’envia a les empreses donades d’alta a la nostra base de
dades.
4. S’han iniciat una sèrie d’entrevistes amb dones emprenedores, per tal de donar
visibilitat a la dona emprenedora i empresària. La idea és fer-ne 3 o 4 a l’any i així promoure i
visualitzar el talent femení de la zona.
5. I també s’han fet xerrades als instituts en matèria d’emprenedoria per tal de donar a
conèixer aquesta via entre els joves.
6. Es va col.laborar amb l’Institut Català del Suro amb el Premi Emprenedoria-Idea de
negoci amb Suro.
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7.2 ACCIONS D’ACOLLIDA I ORIENTACIÓ
El servei d’informació i orientació s’adreça a les persones emprenedores per analitzar, valorar i
comparar les seves idees empresarials i/o ajudar a trobar una oportunitat de mercat.
S’hi pot adreçar qualsevol persona amb o sense idea de negoci, resident i/o amb interès
d'establir el seu projecte al municipi. És necessari demanar hora de visita prèviament per
telèfon, web, correu o en persona. Horari: De 9 a 14h de dilluns a divendres i dos tardes de 16
a 19h.
En aquesta primera entrevista la persona emprenedora explica el projecte empresarial a
desenvolupar i se li intenten resoldre els dubtes que es puguin tenir. Igualment, a l’inici i durant
la prestació del servei, s’informa del conjunt de serveis que ofereix l’entitat en quan a
emprenedoria així com la necessitat de fer el pla d’empresa per tal de poder estudiar la viabilitat
del negoci. La informació pot ser a nivell d'explicacions, web Catalunya Emprèn, Canal
Empresa; amb el material editable sobre tràmits, finançament, estadístiques, xarxes de suport,
jornades de formació o networking...
Totes les sessions s'han fet individualment o en els grups de promotors/es que tenien en comú
el desenvolupament del negoci, conjuntament.

7.3 ACCIONS D’ASSESSORAMENT
El servei d’assessorament consisteix en facilitar les eines necessàries a la persona
emprenedora, així com tutoritzar-la, per a realitzar el pla d’empresa, i veure’n la viabilitat del seu
projecte, per tal de contribuir a la creació d’empreses de qualitat. Així mateix es dóna certa
seguretat i confiança tant a la persona emprenedora com als agents implicats en el finançament.
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
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•
•

Pla jurídic-fiscal
Pla financer

Es fan totes les sessions que es creguin necessàries, ja que depèn molt del projecte i de la
persona emprenedora. L’assessorament es reforça amb documentació en línia a través de la
web de Catalunya Emprèn i el Canal Empresa entre d’altres.

7.4 ACCIONS DE FORMACIÓ
Aquest any es van celebrar dos períodes de sessions formatives, una a la primavera , i l’altre a
la tardor. I a l’octubre es va celebrar també la Jornada Emprèn i empresa, per tal de sensibilitzar
i formar a les persones emprenedores i a les empreses de les oportunitats que ofereixen les
diverses eines TIC en la gestió del seu negoci.

7.4.1

Píndoles Ipep Emprèn i Empresa abril-maig

Pòster píndoles formatives

A. Mailchimp
Aprendre a fer campanyes d’e-mail màrqueting per a poder generar contingut de qualitat,
analitzar els resultats i poder prendre decisions.
Durada: 4 hores

Nº assistents: 21
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B. Photoshop
Aprendre a utilitzar una de les millors eines d’edició d’imatges per tal de facilitar que les
persones emprenedores puguin dissenyar el seu material de comunicació.
Durada: 4 hores

Nº assistents: 19

C. Emprendre amb èxit
Conèixer quins són els errors més habituals, quina és la informació bàsica a tenir en
compte, aconseguir així l’èxit empresarial i saber que és el pla d’empresa i les seves parts.
Durada: 4 hores Nº assistents: 18
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D. Com gestionar les finances del meu negoci
Conèixer quines són les dades bàsiques per tal de poder fer una interpretació de les
finances de l’empresa i poder fer una previsió financera amb fonaments.
Durada: 4 hores Nº assistents: 16

7.4.2. Jornada Emprèn i Empresa
La Jornada Emprèn i Empresa ha tingut lloc el 26
d’octubre a l’auditori del Museu del Suro, amb una
durada de 4,5 hores. Ha estat inaugurada pel regidor
de promoció econòmica i primer tinent alcalde, el Sr.
Albert Gómez.
En aquesta Jornada s’ha fet la presentació de
Reempresa, com a nova eina per emprendre i al
mateix temps per evitar el tancament de negocis que
estan en funcionament. Una empresa que ja
funciona, té moltes més possibilitats i capacitats de
generació de recursos que una nova empresa que
comença de zero.
Seguidament la ponència Com venen les empreses
a través de Facebook? del Marc Elena, consultor
freelance i CEO d’Adsmurai.
Facebook és
juntament amb Google la millor plataforma per
aconseguir vendes i notorietat.
I en la última part, després del cafè- networking, taula
rodona amb experiències
de 3 persones
emprenedores, Emprenedoria al territori:
• Llagurt: Empresa líder a nivell català amb un concepte diferencial de producte d'alta
qualitat i saludable. Sra. Íngrid Rahola: Fundadora de Llagurt
• La Brava: Petita empresa amb una gran missió: produir una cervesa de gran consum de
qualitat. Sr. Sergi Carmona: Co-founder and Chief Executive Officer
• Camí de Ronda ® - La travessa a peu de la Costa Brava Sr. Daniel Punseti: Director i
Fundador
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Durada: 4,5 hores Nº assistents: 80

7.4.3. Píndoles Ipep Emprèn i Empresa setembre-novembre
A. Gestió botiga online
Formació adreçada a aprendre a portar la gestió d’una botiga online, des de rebre les
comandes, gestionar-les fins a finalitzar-les.
Durada: 8 hores

Nº assistents: 7

B. Fiscalitat per autònom/a
Conèixer quines són les principals obligacions tributàries per un empresari/ària individual i
les principals eines de gestió financera de l’empresa. Saber quins són els principals ràtios
d’endeutament i rendibilitat d’una empresa, els principals mètodes d’avaluació i les
principals obligacions formals en matèria de fiscalitat.
Durada: 8 hores

Nº assistents: 19
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C. Vols emprendre? Descobreix tot el que necessites saber
Taller participatiu per a conèixer el que s’ha de fer per a muntar una empresa i els aspectes
que hem de tenir presents per assolir els nostres objectius.
Durada: 4 hores Nº assistents: 8
D. Màrqueting Digital I
L’objectiu és saber com funciona una pàgina web i el seu posicionament per tal d’aparèixer
en les primeres posicions als buscadors. També es veurà com Internet ajuda a generar
negoci.
Durada: 4 hores Nº assistents: 21
E. Màrqueting Digital II
Aprendre a gestionar la nostra presència o de l’empres a Internet, crear estratègies de
màrqueting online, identificar oportunitats de negoci i fer que es destaqui sobre els altres.
Durada: 4 hores Nº assistents: 18
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F. Facebook
Descobrir com gestionar amb eficiència i eficàcia la nostra pàgina de Facebook a nivell
professional. Les estratègies a seguir, els anuncis i com gestionar la nostra reputació
online.
Durada: 4 hores Nº assistents: 23

G. Xarxes socials a l’empresa
Veure quines són les xarxes socials, apart de Facebook, que ens poden servir des de
l’òptica empresarial. Aprendre com ens poden ajudar a la nostra estratègia de màrqueting
online. Saber com moure’ns per totes elles.
Durada: 4 hores Nº assistents: 18
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7.5 ACCIONS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA CONSOLIDACIÓ.
L'objectiu ha estat ocupar-nos del segment d'empreses que estan en els seus primers tres anys
de vida, per tal de reduir-ne les probabilitats de fracàs i ajudar-les a aconseguir majors nivells de
competitivitat.
Per altra banda, hem treballat conjuntament amb la Xarxa de Serveis Locals de Promoció
Econòmica (XSLPE) i també amb la Xarxa Gironina de Creació d'Empreses (XGECE) amb la
que compartim metodologia de treball per la millora de la competitivitat a la PIME.
Al llarg del 2016 s’han fet 8 accions de consolidació, per tal de fer un seguiment i ajudar-los en
l’elaboració d’estratègies necessàries.

7.6 ACCIONS DE DIFUSIÓ
1. Difusió amb material editat de la Jornada Emprèn i Empresa veure 3.2.5 de la
memòria. I com a difusió en canals online :
• Web IPEP
• Web Palafrugell-es
• Web Catalunya Emprèn
• Xarxes socials: facebook turisme i facebook empresa
• Mailing a tot el personal : caps d’àrea + everyone
• Mailing a sant Feliu de Guíxols, cambra comerç Palamós, consell comarcal baix
Empordà, diputació de Girona, nexes a Forallac, àrea de joventut Palafrugell
• Mailings als emprenedors dels últims 4 anys.
• Email personalitzat a l’institut de comunicació per tal de fer-ne difusió.
• Can Bech
• Butlletí a totes les empreses.
• Email personalitzat a l’INS Baix Empordà i a l’INS Frederic Martí i Carreras.
• Espai Dona.
• OTG la Bisbal i OTG Palamós.
• Càritas.
• Dispositiu Úrsula.
• Pantalles a l’entrada de Palafrugell.
2.
S’ha continuat amb la pàgina de facebook Ipep Empresa i el compte de Twitter
@ipepempresa
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3.
Amb el projecte Pla de Barris, s’han continuat amb les accions de prospecció
d’empreses de Palafrugell, on s’ha informat sobre els diferents serveis de l’IPEP relacionats amb
ocupació, assessorament per la consolidació d’empreses, accions formatives, subvencions, etc.
4.

I altres campanyes (premsa, internet i publicacions):
• Butlletí de l’IPEP i newsletters grupals de sensibilització i formació.
• Pàgines web de l’IPEP i de l’Ajuntament de Palafrugell.
• Revista Can Bech.
• Revista Palafrugell.
• Notes de premsa a través de l’Institut de Comunicació de l’Ajuntament.
• Cartells i fulletons de les diferents accions de sensibilització i formació.
• Campanya de MailChimp de les diverses accions formatives a les persones que
han passat per l’Espai Empresa i Emprenedoria.
• Falques ràdio.

7.7. RESULTATS DE LES ACCIONS PER EMPRENEDORS
Els resultats de l'informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) –Catalunya 2015 indiquen que
el 6,42% de la població adulta catalana de 18 a 64 anys està involucrada en activitats
emprenedores en fase inicial (TEA). Tot i que això suposa un descens d’un punt percentual
respecte l’any anterior, els resultats també mostren una millora en la motivació per crear
l'empresa i les aspiracions de creixement, així com en la mida mitjana i el caràcter innovador de
les noves empreses catalanes. El descens de l'activitat emprenedora en termes quantitatius va
acompanyat d'una millora dels indicadors de qualitat de l'emprenedoria.
Segons aquest mateix informe, en l’emprenedoria, la motivació per oportunitat es manté en un
nivell idèntic al de l’any passat (5,2%), mentre que la motivació per necessitat disminueix de
manera remarcable el 2015 (1,2%), després del màxim a què va arribar el 2014 (2,1%) i amb
un augment gairebé continuat des del 2010. En el cas concret de Palafrugell, ens trobem que
un 51% són persones ocupades i un 49% estan a l’atur.
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7.7.1 Perfil emprenedor
Aquest 2016 hi ha hagut un increment important en el total d’emprenedores/emprenedors que
han passat per l’Espai Empresa i Emprenedoria. Apart de les persones que han vingut a buscar
assessorament per a projectes de creació d’empreses, també hi ha una part que han vingut a la
formació organitzada, que té com a objectiu millorar els coneixements i habilitats en matèria de
planificació i gestió empresarial.
Destaca la major presència de dones, 65,75%, respecte al 34,25% dels homes. Ja en els últims
anys aquesta tendència era creixent, però aquest 2016 el diferencial ha estat major.
En el quadre següent podem veure el perfil emprenedor dels últims 3 anys:

2016

2015

2014

Total emprenedors/es

181

124

114

Homes

63

55

47

Dones

119

69

67

Menors 25 anys

10

20

9

25-54 anys

149

103

96

Majors 54 anys

23

1

9

Ocupats

126

63

50

En Atur

56

61

59

Orientació

95

93

86

Assessorament

82

28

97

Consolidació

8

8

5

Total sessions

185

129

188

Empreses creades

16

16

27
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I en percentatges:
2016

2015

2014

181

124

114

34,25%
65,75%

44,35%

41,23%

55,65%

58,77%

5,52%
81,77%
12,71%

16,13%

7,89%

83,06%

84,21%

0,81%

7,89%

69,61%
30,94%

50,81%

43,86%

49,19%

51,75%

72,09%

45,74%

21,71%

51,60%

Consolidació

51,35%
44,32%
4,32%

6,20%

2,66%

Empreses creades

16,8%

17,2%

31,4%

Total emprenedors/es
Homes
Dones

Menors 25 anys
25-54
Majors 54 anys

Ocupats
En Atur

Orientació
Assessorament

Pel que fa a perfil d’edat, al igual que en anys anteriors, la gran majoria es concentra en la
franja del 25 als 54 anys, amb un 81,87%.
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Ha pujat lleugerament els emprenedors majors de 54 anys que s’han interessat pel món de
l’emprenedoria o bé que han necessitat algún tipus d’assessorament i/o formació.

En quant al nivell de formació, un 37% de les 181 persones emprenedores tenen estudis
universitaris, 5 punts per sobre del 2015; un 35% estudis secundaris superiors (FP; BUP; COU;
Batxillerat i Cicles Formatius), un 25% tenen estudis primaris i secundaris (graduat, ESO) i
només un 3% no tenen cap tipus de formació.
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El serveis demandats pels emprenedors, han estat majoritàriament serveis d’informació i
orientació amb un 75% ; assessorament amb un 17,89% i consolidació del negoci amb un un
6,5%.
Analitzat més detingudament, veiem que hi ha hagut un gran nombre d’emprenedors que han
participat exclusivament en accions de formació (17,74%). I per altra banda, també hi ha un
nombre important d’emprenedors que tenen una primera visita però el que busquen és
l’existència d’algun tipus d’ajuda o subvenció.
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7.7.2 Tipus d’empreses
Al llarg del 2016 s’han constituït 16 empreses, mantenint-nos respecte al 2015.

Es continua amb el predomini de la figura del treballador autònom com a elecció principal de la
majoria de promotors, 15 de les 16 empreses creades han optat per aquesta modalitat. Només
en un cas s’ha decidit per la creació d’una societat limitada.
Pel que fa al negoci escollit pels emprenedors, s’ha diversificat molt en diversos àmbits, hi
trobem comerç, perruqueria, distribució, psicologia, salut, ...
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8. PROSPECCIÓ D’EMPRESES
Donada la seva naturalesa, una de les principals obligacions i necessitats de l’IPEP és mantenir
un contacte permanent amb tot el teixit productiu del territori, per motivacions i objectius
diversos. Totes aquestes actuacions poden encabir-se sota el paraigua de la prospecció
d’empreses: traslladar als empresaris la informació dels serveis que se’ls hi ofereixen des de
l’IPEP; crear o actualitzar el cens d’empreses del municipi; captar llocs de treball susceptibles
de ser coberts per persones inscrites al Servei d’Ocupació o per estudiants en pràctiques; o
dinamitzar les campanyes de desenvolupament local o comercial organitzades per l’IPEP entre
els empresaris per tal d’implicar-los en projectes compartits. Aquestes són les principals
tasques del prospector.
El Tècnic Prospector d’Empreses és la persona encarregada de fer d’enllaç entre l’IPEP i les
empreses i comerços de Palafrugell; n’és la cara visible, un pont que enllaça el sector públic
amb el món privat, que sovint percep a l’Administració com un ens allunyat i poc coneixedor de
les seves necessitats.
Amb aquests objectius, doncs, el Tècnic Prospector ha realitzat tot un conjunt d’actuacions
durant aquest any que passem a exposar a continuació.

8.1 IV SALÓ DE LA FORMACIÓ, L’OCUPACIÓ I L’EMPRESA DEL BAIX EMPORDÀ.
Consultar el punt 6 de la memòria on aquest capítol es troba explicat detalladament.

8.2 ACCIONS DE DINAMITZACIÓ DEL TEIXIT COMERCIAL I DE DESENVOLUPAMENT
LOCAL.
El tècnic prospector ha participat directament en el seguit de campanyes que es detallen a
continuació, ja que aquestes resulten una oportunitat per conèixer i contactar amb la pràctica
totalitat del teixit comercial del municipi.
8.2.1 Campanya Rasca l’Unça.
El Mercat Municipal és el principal motiu pel qual moltes persones es desplacen diàriament al
centre de Palafrugell. Per aquest motiu, des de l’IPEP es va endegar, ja fa quatre anys, una
campanya per promocionar-lo, entenent que, al fer-ho, es fomentava una major presència de
visitants al nostre poble i tot el teixit econòmic se’n veuria beneficiat. Mitjançant aquest projecte,
es pretén fidelitzar el client habitual dels comerços i atraure nous visitants a la població i al
mercat.
La metodologia de la campanya és obsequiar als clients que realitzin compres a les parades
dels tres mercats diaris de Palafrugell (el de la carn, el del peix i el de fruita i verdura) amb
butlletes rasca-rasca amb les quals podran aconseguir multitud de premis.
Tots els premis s’ofereixen gràcies als establiments
restaurants, bars, hotels, promotors culturals, sector
manera desinteressada, s’uneixin al mercat per fer
promoció de la ciutat. Aquesta és una tasca molt

participants a la campanya (comerços,
serveis i altres col·laboradors) que, de
d’aquesta iniciativa una campanya de
important duta a terme pel Tècnic en
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Prospecció, doncs es tracta de fer visites personalitzades a la major part del teixit comercial,
turístic i de serveis per tal de convèncer-los a participar a la campanya. Amb la visita, s’aprofita
per a fer una tasca de sensibilització dels empresaris per a la contractació de persones amb
risc d’exclusió, es trasllada informació municipal que pugui ser del seu interès i es detecten
oportunitats de feina a les empreses visitades. En aquesta cinquena edició del Rasca l’Unça, i
donat el fet que moltes empreses i comerços participants ja coneixen la campanya i hi
participen en totes les edicions, gran part dels contactes s’han fet via telefònica. Aquestes
campanyes de dinamització comencen a estar molt arrelades al teixit comercial palafrugellenc,
de manera que la feina del Tècnic Prospector és simplifica en la mesura que molta gent ja
coneix el seu funcionament.
La tipologia de les categories de la campanya es resumeix a continuació:
•

Unça quotidiana. Els establiments participants, ubicats en l’entorn del mercat, ofereixen
regals com esmorzars, diaris, pa, etc. depenent de la tipologia del negoci. Cada regal es
d’un mínim del preu de venta al públic: bars i cafeteries, mínim PVP 3 €; premsa,
fleques i pastisseries, mínim PVP 2 €. En l’edició d’enguany, fins a 13 establiments del
centre del poble, entre bars, fleques i quioscos de premsa han participat en aquesta
categoria de premis, 3 més que l’any passat. És una bona dada tenint en compte que
per aquesta edició s’ha creat una nova tipologia de premi que també involucra als bars
del centre de Palafrugell, en la categoria Unça Vermut.

•

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

•

Unça comerç. Els establiments comercials que participen de la campanya ofereixen
descomptes del 10% i el 20% a les persones portadores de butlletes premiades en
aquesta categoria que van a comprar als seus establiments. Aquest any 2016 un total
de 64 comerços han acceptat participar a la campanya, 10 menys dels que ho varen fer
l’any passat. S’ha de senyalar que aquesta és la categoria que costa més dinamitzar:
alguns comerciants creuen que la campanya no els beneficia i ofereixen el mateix
descompte pels guanyadors del Rasca l’Unça que el que ofereixen normalment als seus
clients habituals, fet que desvirtua una mica la campanya. Juntament amb ACOPA,
l’Associació de comerciants de Palafrugell, s’estan pensant noves maneres d’implicar i
estimular el comerç. Una de les mesures que s’han pres és una subcategoria de premi
dins de l’Unça Comerç que oferien els comerços associats a ACOPA i consistent en un
val de 10 euros per compres, anomenada Unça Vila Shopping.

•

Unça mercat. Els operadors del mercat col·laboren realitzant descomptes de 5€ a les
compres que realitzen els clients premiats. Les butlletes que es reparteixen en un
mercat son bescanviables als altres dos mercats, per potenciar la compra als diferents
mercats i afavorir la rotació de clients. 29 parades del mercat diari han participat a la
campanya aquest any, tres més que les que ho varen fer l’any passat.

•

Unça Premium. Les butlletes premiades amb aquest conceptes serveixen per validar els
regals disponibles a la pàgina web. Hi ha diversa tipologia de premis: aperitius, menús,
sopars, excursions en vaixell i en caiac, nits d’hotel, àpats a restaurants, entrades a
concerts, abonaments per a les instal·lacions esportives, abonaments a espectacles
teatrals, etc. En aquesta categoria no es va fer prospecció in situ, sinó via telefònica i
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correu electrònic. En total s’han pogut obtenir fins a 227 premis Premium per a l’edició
d’aquest 2016, 10 més que en la passada edició.
8.2.2 Campanya Julivia Bus Turístic.
L’IPEP, juntament amb l’Associació Turística de Palafrugell (ATP), l’associació d’empresaris
turístics, va engegar, ja fa tres anys, un projecte per posar en marxa un Bus Turístic que unís
tots els nuclis costaners de Palafrugell (Calella, Llafranc, Tamariu) amb la mateixa vila i amb els
principals pols d’atracció turística, com els Jardins de Cap-Roig i el Far de Sant Sebastià, així
com amb les principals atraccions culturals palafrugellenques (Museu del Suro, Fundació Josep
Pla, etc).
L’èxit d’aquesta iniciativa en el seu tercer any de vida és evident, però això no vol dir que ens
limitem a gestionar-lo: en cada edició es busca optimitzar la ruta, els punts de venta de tiquets,
les promocions, etc. Tot això ho fem colze a colze amb els principals empresaris turístics, fet
que serveix al Tècnic Prospector per aprofundir els vincles amb aquest sector capital de
l’economia palafrugellenca.
Un altre sector que pretenem promoure amb el bus turístic són els espais culturals del poble.
Així, cada any negociem amb les principals entitats culturals de Palafrugell per tal que
8.2.3 Campanya Plafons de Senyalització Comercial.
Aquest 2016 s’ha realitzat la renovació dels Plafons de senyalització comercial. Aquests
plafons, 10 en total, estan distribuïts per punts estratègics de Palafrugell –principals accessos a
les zones comercials, estació d’autobusos, davant de l’ajuntament, etc.- Per fer la renovació, el
Tècnic Prospector va haver de recórrer tots els carrers senyalitzats en els plafons per tal de
detectar nous establiments i comerços que han tancat. 84 nous comerços s’han incorporat als
plafons de senyalització en la revisió d’aquest any.
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8.3. ACCIONS INDIVIDUALS REALITZADES PEL TÈCNIC DE PROSPECCIÓ
8.3.1 Projecte SAE.
Durant el segon semestre del 2016 s’ha revifat un projecte que inicià l’anterior Tècnica en
Prospecció, l’any 2013, i que no es va poder desenvolupar aleshores. Es tracta d’un projecte
per revaloritzar els polígons industrials de Palafrugell i atraure futures empreses a la zona.
Aquest projecte va ser batejat aleshores com a SAE (Sectors d’Activitat Econòmica).
El principal objectiu del projecte SAE és la dinamització de les zones industrials de Palafrugell
per tal d’atraure-hi noves empreses i inversions. Amb aquest objectiu es considera prioritari la
creació d’una pàgina web que informi a tothom que hi estigui interessat dels avantatges que
suposa instal·lar l’empresa a Palafrugell, així com informació pràctica sobre cadascuna de les
parcel·les que hi ha als diferents polígons industrials, tant d’aquelles parcel·les ja ocupades
com de les disponibles.
8.3.1.1 Metodologia de treball.
1a fase: verificació i actualització del treball fet per la Tècnica en Prospecció l’any 2013.
2a fase: visita personalitzada a totes empreses del polígon i als propietaris de naus i solars per
tal d’explicar-los-hi el projecte i demanar-los el seu permís per difondre les dades de la seva
parcel·la a la pàgina web.
3a fase: creació i posada en marxa de la pàgina web.
8.3.1.2 Delimitació de la zona del projecte.
La zona industrial de Palafrugell es subdivideix en 6 polígons industrials, amb diferents estadis
de desenvolupament: n’hi ha de tancats (Grau i La Fanga), que són aquells que la seva
superfície ja està totalment ocupada per una o més empreses i ja no permeten que se n’hi
instal·lin més; els consolidats (l’Antiga Zona Industrial i Circumval·lació Nord), que són els que
encara tenen algunes parcel·les disponibles); i, finalment, les que encara estan només
urbanitzades o en procés d’urbanització (Brugueres II i Circumval·lació Nord Les Brugueres).

Ua 1.7 "Antiga Zona Industrial" (AZI)
Polígon Industrial Les Brugueres (B)
Polígon Industrial "Grau" (G)
SUD-1.11 La Fanga (LF)
SUD-1.12 Brugueres 2 (B2)
SUD-1.13 Circumval·lació Nord (CN)

GRAU
BRUGUERES 2

CIRCUMVAL.LACIO
NORD

ANTIGA ZONA INDUSTRIAL
BRUGUERES
LA FANGA
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Així mateix, cada polígon es subdivideix en totes i cadascuna de les parcel·les cadastrals que
el conformen. D’aquesta subdivisió en resulta el mapa que ens fem per identificar a totes les
empreses o propietaris de les parcel·les als quals hem d’anar a visitar un per un amb una fulla
de declaració jurada per tal que ens donin el seu consentiment per publicar les dades de la
seva empresa o parcel·la. El mapa resultant és aquest:

8.3.1.3 Fase d’execució del projecte.
Com pot apreciar-se, a cada parcel·la se li assigna una numeració per tal d’identificar-la i
donar-li una correspondència alhora de treballar amb la base de dades ja existent del 2013 amb
el treball de camp que es realitza a l’actualitat. S’ha de tenir en compte que no sempre les
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parcel·les cadastrals corresponen a una única empresa, sinó que n’hi ha moltes que
comparteixen una mateixa parcel·la subdividida en diferents referències cadastrals.
Actualment el projecte es troba en la fase d’identificació, visita i notificació de totes les
empreses que hi ha en els diferents polígons.
8.3.2 Enquestes a empreses.
Des de l’IPEP tenim molt d’interès en saber què en saben i com ens veuen les empreses de
Palafrugell. Per això, regularment planifiquem una sèrie de visites a empreses de diferents
sectors econòmics per tal de traslladar-los una enquesta que ens ajudi en aquest propòsit, per
tal de millorar la nostra tasca com a gestors públics. Aquest any hem planificat una enquesta
més extensa i molt enfocada a saber l’opinió respecte dues de les àrees claus de l’IPEP amb
relació a les empreses: el SOMI (Servei d’Ocupació Municipal de l’IPEP) i l’àrea d’Empresa i
Emprenedoria.
Aquestes enquestes tot just s’han començat a distribuir entre algunes de les empreses
instal·lades als polígons industrials de Palafrugell aprofitant les visites per l’anteriorment
esmentat projecte SAE’s. Els resultats obtinguts encara no són prou representatius com per
oferir-ne una mostra. Durant les primeres setmanes del 2017 aquestes enquestes es
traslladaran a un panel escollit entre els diferents sectors econòmics de Palafrugell (turisme,
comerç, emprenedors, indústria, etc) per tal que els resultats ens donin una imatge més fiable
de les necessitats reals de les empreses de Palafrugell i quines solucions podem oferir-los-hi.
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9. IMPOST SOBRE LES ESTADES EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS
L’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET) es comença a aplicar l’1 de
novembre de 2012 a tot el territori català. Aquest impost va ser aprovat pel Parlament de
Catalunya per la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i
de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.
L’impost s’aplica als establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings, establiments de
turisme rural, albergs juvenils, habitatges d’ús turístic i embarcacions de creuer turístic.
La quota tributària és d’un màxim de set unitats d’estada per persona (és a dir, a partir de la 8a
nit no es paga), i pels majors de 16 anys. Fora de Barcelona ciutat, la tarifa general d’aquest
impost és de 0,45€ per nit. Pels hotels de 4* és de 0,90€ i els de 5* i embarcacions de creuer
de 2,25€.
Aquest impost és un fons per al Foment de Turisme i es destina principalment a la promoció
turística. El 30% de la recaptació del Fons està destinat a les administracions. Per a més
informació:
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_tributs/arxius/2012/refosa_ieet.pdf
El gener de cada any, s’han de justificar les despeses realitzades amb els ingressos de l’IEET
corresponents als dos últims trimestres de dos anys enrere i dels 2 primers trimestres de l’any
anterior.
D’aquesta manera, el gener de 2016 es van justificar els ingressos de l’IEET que segueixen:
1r T
2014
2015

2.476,56€

2n T
15.499,00€

3r T
32.995,77€

4t T
6.140,72€

TOTALS
39.136,49€
17.975,56€
57.112,05€

D’acord amb l’article 116.3 de la llei 5/2012, de 20 de març esmentada, el percentatge del Fons
gestionat per les administracions locals ha de ser destinat al finançament d’actuacions
concretes en l’àmbit de la promoció turística. Aquestes actuacions vénen determinades a les
directrius d’actuacions del FFT que estableixen els eixos i prioritats en relació amb el destí dels
crèdits del Fons i amb les polítiques de promoció turística reservades als ens locals:
1. Suport als segells d’especialitat de la destinació: DTF, DTE, Turisme Sènior, Turisme
Accessible.
2. Millora de l’experiència turística del visitant mitjançant els serveis d’informació i atenció
turística.
3. Pla de formació en idiomes, en atenció al client i en prestació dels serveis, amb
l’objectiu d’assolir l’excel·lència.
4. Millora de l’experiència turística estimulant la creació i consolidació de nou producte
turístic sobre la base dels recursos turístics de la destinació.
5. Aplicació de les tecnologies de la informació i les comunicacions a la millora de
l’experiència turística.
6. Millora de la senyalització turística de la destinació.
7. Priorització de la captació de turisme interior, afavorint que el català faci turisme a les
destinacions catalanes.
8. Pla de captació i retenció de mercats de proximitat (Espanya i França)
9. Pla de captació i retenció de mercats internacionals en coordinació amb el pla
d’actuacions de l’ACT
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Seguint aquests criteris, les accions justificades el gener de 2016 es van repartir de la següent
manera:
2. MILLORA DE L'EXPERIÈNCIA TURÍSTICA DEL VISITANT EN ELS EQUIPAMENTS
D'INFORMACIÓ I EQUIPACIÓ TURÍSTICA

•
•

4.209,16€

Incorporació de 2 pantalles informatives a dues entrades al municipi
Monòlit de senyalització per a l’Oficina de Turisme de Palafrugell

4. MILLORA DE L'EXPERIÈNCIA TURÍSTICA ESTIMULANT LA CREACIÓ I
CONSOLIDACIÓ DEL NOU PRODUCTE TURÍSTIC SOBRE LA BASE DELS RECURSOS
TURÍSTICS DE LA DESTINACIÓ

•
•

Edició de material Julivia bus turístic
Cost del servei del bus segons conveni amb Sarfa

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

•
•

6.050,00€

Aportació per a la participació a la xarxa Vies Braves

7. PRIORITZACIÓ DE LA CAPTACIÓ DE TURISME INTERIOR

•
•

15.737,64€

Promoció 50a Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell
Conveni Comissió Turística Consell Comarcal Baix Empordà

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

•

8.082,80€

Universitat de Girona – Conveni enquestatge Pla de màrqueting
50% import total Estratègia Turística de la població PMK

6. MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ TURÍSTICA DE LA DESTINACIÓ

•

14.408,61€

3.321,85€

Campanya comunicació – publicació 20 minutes Toulouse i Montpellier

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

Que sumen un total de despeses de

2.197,69€

(*) 57.065,85€

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

* La suma total de despeses justificades per l’IEET, ha de ser igual o superior als ingressos percebuts. D’aquí la diferència de 6€.
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9.1 REEDICIÓ DESCOBRIR
DESCOBRIR és la carta de presentació, en format llibret, del atrets turístics més rellevants del
municipi que des del 2007 rep aquest nom.
Després de la darrera edició del fulletó, publicat l’estiu del 2013 en quatre versions (català,
castellà, anglès i francès) amb 5.000 exemplars per cada idioma, es decideix fer un canvi en el
format.
Es redueix el volum d’informació, s’esquematitza i es segueix la línia estètica dels altres
materials turístics que s’editen des de l’IPEP: la guia d’allotjament, que s’actualitza cada any, i
la guia Cales i Camins, recull de platges i trams de camí de ronda del municipi.
Se’n fan quatre versions: català, castellà, anglès i francès, i s’imprimeixen 5.000 exemplars de
cada versió a un cost de 2.982,65€ IVA inclòs.
Aquest fulletó en format desplegable es pot trobar a les oficines de turisme del municipi i en
format pdf a la pàgina web www.visitpalafrugell.cat
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9.2 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 l’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 7.066,12€ IVA inclòs que s’inverteixen
en:
•
•

Dinamització de les Vies Braves del municipi.
Manteniment de la senyalització.
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9.3 CAMPANYA DE PROMOCIÓ GAROINADA SUD DE FRANÇA
Dins el marc de la 25a edició de la Campanya Gastronòmica La Garoinada es contacta amb la
ràdio nacional francesa France Bleu per tal d’establir relacions de partenariat amb les 3
emissores de la zona del sud de França: France Bleu Roussillon, France Bleu Toulouse i
France Bleu Montpellier.
S’ofereixen caps de setmana en format paquet Garoinada als oients d’aquestes ràdios per
sortejar en un dels seus programes. D’aquesta manera, durant tota la setmana del sorteig
parlen sobre el destí i la campanya.
Per poder dur a terme aquesta acció, France Bleu Toulouse i Hérault requereixen d’una
inserció publicitària mínima que es decideix fer en format espònsor d’un dels programes de la
ràdio. L’esponsorització consisteix en citar el següent missatge després del nom del programa
escollit.
D’aquesta manera, l’impacte de la campanya i el destí sobre els oients es multiplica, quedant
de la següent manera:

Memòria IPEP 2016

118

119119

France Bleu Nom programa Horari
Toulouse
Programa
31
secondes Dill-div
sorteig
chrono
11h – 12h

Programa
Les bon plans Dill-div
esponsoritzat sortie
7h13 –
8h39

France Bleu Nom programa
Herault
Programa
Le Grand défi
sorteig

Cost

De l’1 al 5 de febrer i 4
packs
del 15 al 19 de febrer
premium
(2 x 2 pax) =
440,00€
De l’1 al 5 de febrer i
357,00€
del 22 al 26 de febrer
2 citacions al dia x 10
dies. Total= 20

Horari

Dates promoció

Dill-div
11h – 12h

De l’1 al 5 de febrer i 4
packs
del 15 al 19 de febrer
premium
(2 x 2 pax) =
440,00€
Del 18 al 22 de gener i 565,25€
del 25 al 29 de gener
3 citacions al dia x 10
dies. Total= 30

Programa
On
cuisine Dill-div
esponsoritzat ensemble”
10h – 11h

France
Nom programa
Bleu
Roussillon
Programa
La Cargolade
sorteig

Dates promoció

Horari

Dill-div
–
12h

Dates promoció

11h De l’1 al 5 de febrer

Cost

Cost

1 pack cap
de set x 2
pax
=
158,00€

A més, es realitzen dues entrevistes de ràdio:
•

Entrevista enregistrada amb France Bleu Hérault en la qual es parla del destí i el premi
que s’ofereix. L’entrevista s’enregistra dimecres 3 de febrer i s’emet divendres 5 de
febrer quan s’anuncia el nom del guanyador.

•

Entrevista en directe amb France Bleu Perpignan en la qual s’explica en què consisteix
el premi, directament al guanyador. L’entrevista, amb una durada de 2 minuts, es va
realitzar el divendres 5 de febrer a les 11h45.

Amb France Bleu Toulouse, per qüestió de manca d’espai al programa, no es va poder realitzar
l’entrevista.
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9.4 ACCIÓ PROMOCIONAL A PORTÉ PUYMORENS
Amb l’objectiu de fer conèixer el destí turístic Palafrugell al sud de França i d’incentivar les
reserves en els establiments d’allotjament del municipi pels mesos d’abril i maig 2016, sota
petició de l’Associació Turística de Palafrugell (ATP), es decideix dur a terme una acció
promocional a l’estació d’esquí de Porté Pouymorens.
S’estableix contacte amb el responsable de comunicació de l’estació d’esquí de Porté
Puymorens per proposar una inserció publicitària als forfets dels seus clients. Es negocia el
nombre de forfets i el període pel seu repartiment, arribant al següent acord:
Inserció publicitària al dors del forfet: 15.000 unitats que es repartiran a partir de febrer i fins fi
de temporada (Setmana Santa) o que s’acabin els exemplars impresos (es calcula que 15.000
unitats durarien entre 1 mes i 1 mes i mig). L’IPEP abona el cost de la impressió d’aquestes
15.000 unitats, que correspon a 3.000€.
Els establiments que vulguin participar en aquesta campanya s’hauran d’adaptar a les
condicions que s’acorden entre l’IPEP i els membres de l’ATP. Un total d’11 empreses de
l’ATP decideix participar en aquesta promoció.

Per donar més visibilitat a aquesta inserció, s’escull el cap de setmana pel qual es preveu la
màxima afluència d’esquiadors francesos de tota la temporada (uns 6.000 usuaris), el 27 i 28
de febrer, per dur a terme una acció promocional suplementària in situ i reforçar així la
campanya. Malauradament, les condicions climatològiques es preveuen desfavorables i es
decideix canviar el cap de setmana pel següent: 5 i 6 de març, encara dins el període de
vacances dels francesos.
L’acció consisteix en repartir flyers explicatius de la promoció, butlletes per omplir per participar
al sorteig d’un cap de setmana a Palafrugell i a repartir tastets de cremat entre els interessats.
Amb les butlletes, es recopilen dades per alimentar la base de dades de l’IPEP.
Un total de 2.400 esquiadors passen per les pistes aquells dos dies (una xifra inferior a
l’esperada, ja que pel cap de setmana anterior se’n preveien uns 6.000).
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9.4.1 Material editat per aquesta acció

•

A la pàgina de rebuda de la web de turisme www.visitpalafrugell.cat també hi ha
disponible el codi promocional, extensible a tothom que hi pugui estar interessat, i tota la
informació sobre aquesta acció.
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9.4.2 Comunicació de l’acció
Des de l’IPEP es redacta una nota de premsa que es fa arribar al departament de comunicació
de l’Ajuntament perquè la difongui als mitjans locals. A continuació un recull dels resultats:
•

11/02/16 – Web IPEP: http://ipep.cat/ca/noticies/palafrugell-posa-els-ulls-enel-public-frances-de-l-estacio-d-esqui-de-porte-puymorens.

•

16/02/16 – Web de l’Ajuntament de Palafrugell:
http://comunicaciopalafrugell.cat/premsapalafrugell/turisme/3779palafrugell-es-promociona-a-l-estacio-d-esqui-francesa-de-porte-puymorens

•

17/02/16 - El Punt Avui: http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17politica/942327-palafrugell-es-promociona-a-porte-puymorens.html

•

17/02/16 – Web Diari de Girona: http://www.diaridegirona.cat/baixemporda/2016/02/17/palafrugell-promociona-franca/768022.html
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9.4.3

Fotos de l’acció:

Porté Puymorens

9.5 ACCIÓ PROMOCIONAL A ARRONIZ
En motiu de l’agermanament entre les poblacions d’Arroniz (Navarra) i Palafrugell, es decideix
aprofitar l’esdeveniment més notori de la població per dur-hi a terme una acció promocional
sobre el municipi com a destí turístic.
Es tracta del Día de la Tostada , que se celebra el dissabte 27 de febrer i al qual s’hi esperen
milers de visitants.
Aquell cap de setmana s’hi desplaça una monitora del Museu del Suro de Palafrugell per
realitzar tallers infantils i una persona de l’IPEP per muntar-hi un estand des del qual repartir
fulletons promocionals del municipi i butlletes per participar al sorteig d’un cap de setmana a
Palafrugell, mesura utilitzada per recollir dades de possibles visitants al municipi i introduir-les a
la base de dades de l’IPEP (se’n van recollir 190).
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Malauradament, aquell cap de setmana va ploure intensament i les activitats es van veure
modificades. En conseqüència de les males condicions climatològiques les expectatives
d’afluència de gent es van veure afectades negativament i, per tant, els resultats no van ser
els esperats per la manca de públic.

9.6 ACCIÓ PROMOCIONAL A SÈTE
Des del Museu Marítim de Barcelona es posen en contacte amb l’IPEP per demanar la
col·laboració al Festival marítim Escale à Sète, que se celebra a la població francesa de Sète
del 24 al 28 de març de 2016, i del qual Catalunya és la regió convidada.
La col·laboració consisteix en finançar un grup d’havaneres palafrugellenc a Sète perquè hi
realitzi una actuació. L’actuació es programa pel dissabte 26 de març a les 18h de la tarda.
S’aprofita l’ocasió per muntar un estand al Village Catalan el mateix dissabte 26 i el dia anterior,
des del qual es reparteix informació turística general sobre el municipi i flyers amb un codi per
obtenir un 25% de descompte en la reserva als hotels seleccionats per les nits d’abril i maig.
També es distribueixen butlletes per omplir i entrar al sorteig d’un cap de setmana de dues nits
en mitja pensió al municipi. S’obtenen 310 butlletes omplertes que posteriorment s’introdueixen
a la base de dades de l’IPEP amb l’objectiu de fer arribar notificacions puntuals amb
esdeveniments de possible interès per aquest tipus de públic.
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El dissabte al matí es va aconseguir una entrevista amb l’emissora France Bleu Hérault, que
retransmetia el festival en directe a Sète, per presentar el destí turístic Palafrugell i els seus
atractius. L’entrevista en directe es va realitzar dissabte a les 11h15, al mateix recinte del
festival a Sète i va tenir una durada de 5 minuts durant els quals es va situar el municipi de
Palafrugell al mapa i la seva distància respecte Sète, es van explicar els principals atractius
(platges, camins de ronda, museus...), els plats típics i el festival d’havaneres de Calella de
Palafrugell, aprofitant que el mateix dia a les 18h estava programada l’actuació d’un grup
d’havaneres de Palafrugell.

A diferència de les dues accions exposades anteriorment (a Porté Puymorens i Arroniz)
l’afluència de públic va ser major del que s’esperava. Es considera l’acció més exitosa a nivell
de nombre de públic i de la tipologia del mateix. Milers de francesos i franceses van passar per
davant de l’estand instal·lat, es van interessar pel destí i van omplir butlletes per participar al
sorteig d’un cap de setmana a Palafrugell. Per tant, l’acció es valorà molt satisfactòriament.
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9.7 BLOGUERS
Des de l’IPEP es reben i gestionen diverses peticions de col·laboració amb periodistes o
bloguers 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.

08/04/16 Rebuda de la redactora de la guia francesa Petit Futé, en el marc d’un
presstrip per a la realització de la nova guia Costa Brava – Pirineu de
Girona 2016, una de les accions principals i prioritàries del Patronat de
Turisme Costa Brava pel 2016 al mercat francòfon. Se li facilita
informació sobre tota l’oferta del municipi i se la convida a dinar i a
conèixer una part del territori perquè ho plasmi a la guia.

11/05/16 Rebuda al port de Llafranc de tres periodistes i un càmera del portal de
viatges monnuage.fr per portar-los a peu fins a Calella i presentar-los
l’oferta turística del municipi, sota petició del Patronat de Turisme Costa
Brava.

13/06/16 Rebuda al Conjunt Monumental de Sant Sebastià d’un press-trip
organitzat per l’OET de NYC en coordinació amb el Patronat de Turisme
per mostrar a tres representants d’agències TTOO de NYC el territori.
Se’ls organitza una visita guiada al poblat ibèric i a la torre de guaita i es
fa el camí de ronda fins a Calella, on se’ls ofereix un dinar.
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29/06/16 Acollida de la parella de bloguers de budgettraveller.org i
frommadeiratomars.com amb la seva família que visiten el municipi per a
la realització d’una guia de viatges en família per la Costa Brava. Se’ls
mostra el centre de Palafrugell, el cap de Sant Sebastià, la platja de
Llafranc i el camí de ronda fins a Calella de Palafrugell.

04/07/16 La cadena de televisió alemanya WDR es desplaça durant una setmana
a la Costa Brava per dur-hi a terme la gravació del programa
Wunderschön. Graven el grup d’havaneres Port Bo el dia de la cantada,
el 2 de juliol i el dilluns duen a terme l’itinerari i activitats que se’ls
organitza des de l’IPEP, que consisteix en fer el camí de ronda des de
Sant Roc fins al Golfet, i, un dinar a la barraca de la cala d’Aigua Xelida.
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06/07/16 Organització prèvia de la logística per a la gravació d’un programa de 3
minuts pel Journal de 13h a TF1, amb una mitjana de 7 milions de
telespectadors, a Calella de Palafrugell i Tamariu. Se’ls facilita accés a
una barca per gravar Calella des del mar i se’ls explica l’origen de les
cases del passeig del Canadell. Després graven la platja i el tram de
camí de ronda que arriba a Tamariu.

Memòria IPEP 2016

128

129129

9.8 VÍDEOS PROMOCIONALS
En acord amb l’Associació Turística de Palafrugell, es decideix crear nous continguts
audiovisuals sobre el municipi per arribar a tot tipus de públic, ja que és una tendència actual
que pot aconseguir un impacte molt important.
Es contacten tres empreses per demanar una proposta econòmica i de projecte per l’encàrrec:
disposar de diferents continguts audiovisuals per utilitzar com a carta de presentació de
Palafrugell com a destí turístic en format atractiu.
S’escull una de les tres propostes i es gestiona tot el procés. La gravació es du a terme de l’1 al
4 de maig i s’obtenen els resultats el 17 de juny. El cost econòmic total d’aquesta acció ha estat
de 6.000,00€, provinents dels Ingressos de les Estades en Establiments Turístics.
La mateixa setmana del llançament del vídeo, es contacta amb empreses i entitats que
d’alguna manera han col·laborat amb l’IPEP per demanar que difonguin el vídeo un cop es
publiqui. Gràcies a això i a la bona rebuda que va tenir pel públic en general, els resultats
obtinguts han estat molt satisfactoris:
9.8.1 Facebook / Turisme.Palafrugell
A. Inserció català 17/06
• Rendiment del vídeo:
- Minuts reproduïts. 23 588
- Usuaris únics. 45 582
- Reproduccions de vídeo. 58 661
- Reproduccions de 10 segons. 25 980
- Percentatge mig de reproduccions completes. 29 %

-

• Publicació (noticia):
Persones a les que ha arribat el vídeo. 127 345
Reproduccions de vídeos. 58 661
Reaccions, comentaris i vegades que s’ha compartit. 6189
Comentaris a la mateixa publicació: 69
M’agrada. 745

B. Inserció anglès 17/06
• Rendiment del vídeo:
- Minuts reproduïts de mitja. 0:40
- Reproduccions de vídeo. 248
•
-

Publicació (noticia):
Persones a les que ha arribat el vídeo. 248
Reproduccions de vídeos. 114
M’agrada, comentaris i compartits.17
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C. Inserció francès 17/06
• Rendiment del vídeo:
- Minuts reproduïts de mitja. 0:27
- Reproduccions de vídeo. 253
•
-

Publicació (noticia):
Persones a les que ha arribat el vídeo. 253
Reproduccions de vídeos. 60
M’agrada, comentaris i compartits.6

9.8.2
•
•

Twitter @Ipeppalafrugell
Retuits. 35
M’agrada. 46

9.8.3
A.
-

Youtube / TurismePalafrugell
Vídeo general:
Visualitzacions. 19.917 (febrer 2017)
M’agrada. 14
No m’agrada. 1
Durada mitja de reproducció: 00:48
Compartits. WhatsApp. 26 / Facebook. 8 / Copiats a escritori. 7 / Altres.4

B. Vídeo natura i vídeo cultura:
- Visualitzacions. 20 + 20
9.8.4
A.
-

Instagram/ TurismePalafrugell
Vídeo natura:
Visualitzacions. 333
Comentaris. 9

B. Vídeo cultura:
- Visualitzacions. 378
- Comentaris. 5
També es fa ressò d’aquesta acció al canal de Comunicació de l’Ajuntament de Palafrugell:
http://comunicaciopalafrugell.cat/premsapalafrugell/turisme/3939-palafrugell-es-promocionacom-a-desti-turistic-a-les-xarxes-socials-a-traves-de-3-anuncis-publicitaris
I a la revista gironina GIDONA
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9.9 TURISME DE LESBIANES, GAYS, TRANSEXUALS I BISEXUALS (LGTB)
Es contacta amb dos prescriptors del sector LGTB per tenir més informació sobre què busca
aquest perfil turístic. Després d’una entrevista amb el director de l’hotel Axel TWO de Barcelona
i una altra amb el director de l’agència de tours Rainbow Barcelona, es disposa de més
informació sobre aquest tipus de turista i s’analitza com incidir-hi.
Es convida i es rep l’equip de Rainbow tours al territori amb l’objectiu que el coneguin de
primera mà i el programin entre la seva oferta d’excursions d’un dia des de Barcelona. El 13 de
gener de 2016 es rep l’equip de 4 persones de Rainbow tours al municipi i se’ls realitza una
visita guiada programada per fer en un dia.
Se’ls posa en contacte amb els membres de l’ATP per tal que puguin negociar i comercialitzar
paquets de viatge d’una setmana entre els seus clients que combinin Barcelona amb la Costa
Brava.
Es realitza un seguiment de la trobada per e-mail, s’envia més informació al director de
l’empresa Rainbow tours i queda pendent programar una nova trobada perquè realitzin un
vídeo sobre l’indret i la proposta d’excursió per començar-la a comercialitzar.
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https://www.instagram.com/p/BAfRzM4gm2q/?taken-by=rainbowbarcelona

9.10 TURISME JAPONÈS
Es considera la campanya gastronòmica de la Garoinada, que des de fa 25 anys se celebra a
Palafrugell entre els mesos de gener i març, un reclam per atraure el turista japonès,
generalment amant del marisc. Per aquest motiu, es redacta un breu dossier de presentació del
destí i de la campanya, que s’utilitza per diverses vies:
9.10.1 Centre de Promoció Turística (CPT)
Contacte amb el Centre de Promoció Turística (CPT) de l’Agència Catalana de Turisme (ACT)
a Àsia, per mostrar la voluntat de l’IPEP de donar a conèixer el destí i producte Garoinada entre
aquest sector.
Coincidint amb la presentació sobre Catalunya a Tòkio, el 16/12/15, s’acorda que des del CPT
incloguin el dossier sobre Palafrugell i la Garoinada entre els materials que es distribuiran als
representants de mitjans de premsa i agències de viatge, format USB, assistents a la
presentació.
9.10.2 Agències TTOO
Es contacta JTB i Miki travel, les dues principals agències receptores de turistes japonesos
establertes a Barcelona per convidar als seus responsables a conèixer el destí i el producte
Garoinada i se’ls fa arribar el dossier presentació.
Arrel d’aquest contacte, des de JTB decideixen comercialitzar excursions d’un dia a Palafrugell
per la Garoinada:
http://mybus-europe.jp/mybusjp/searchProducts.do?cityCode=BCN&parentCategory=Excursions&childCategory=G
irona

Memòria IPEP 2016

132

133133

9.10.3 Bloguer japonesa
Es contacta també amb travel.jp, el principal portal de viatges al Japó, amb el mateix objectiu i
per demanar si compten amb escriptors col·laboradors a la zona de Catalunya per tal de
convidar-los a conèixer el destí Palafrugell i la campanya de primera mà perquè posteriorment
en puguin publicar continguts.
S’aconsegueix així el contacte d’una redactora japonesa establerta a València que escriu per la
web japonesa Tabiness, de Travel.jp, en la qual es publica informació sobre viatges tant
nacionals com internacionals.
El cap de setmana del 23-24/01/16 la redactora japonesa visita Palafrugell amb un paquet
garoinada Cap de setmana PREMIUM i, posteriorment, publica tres articles arrel d’aquesta
visita:

スペイン・コスタ・ブラバの「パラフルジェール」で過ごす欧州式休暇！
Les vacances a l’estil europeu a Palafrugell, a la Costa Brava
http://guide.travel.co.jp/article/15383/
冬季スペイン·パラフルジェールの「ガロイナーダ」でウニ三昧！

Gaudir de l’eriçó de mar amb la GAROINADA de Palafrugell
http://guide.travel.co.jp/article/15649/
スペイン·パラフルジェール「オテル·リャフランク」はセレブに愛される宿！

Hotel Llafranc de Palafrugell, un allotjament estimat per les celebritats
http://guide.travel.co.jp/article/15651/
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L’IPEP assumeix el cost del paquet per la redactora i el seu acompanyant, que té un cost de
220,00€.
A la pàgina web de l’IPEP es fa ressò d’aquesta acció:
02/12/2015 – Web IPEP : http://ipep.cat/ca/noticies/la-garoinada-es-presenta-aljapo.

9.11 JULIVIA
La temporada d’estiu 2016 ha consolidat un producte turístic que es va crear el 2014: el Julivia
Bus Turístic. En aquesta tercera edició s’han establert noves modificacions tant de la ruta com
de les freqüències de pas del bus amb l’ànim de millorar el producte i recuperar l’enllaç amb
Palafrugell centre i optimitzar així les opcions de mobilitat amb transport públic entre els nuclis
costaners i la vila.
Amb aquest objectiu, l’empresa SARFA S.L., l’Ajuntament de Palafrugell i l’Associació Turística
de Palafrugell signen un conveni que estableix que del 8 de juliol a l’11 de setembre de 2016
es posa en funcionament un autobús turístic descapotable de 34 places + conductor (amb
possibilitat de 29 places + 1 PMR). Aquest bus realitza 6 expedicions diàries, 3 al matí i 3 a la
tarda. El recorregut sencer té una durada d’1h30 però es pot pujar i baixar a qualsevol de les 16
parades de les quals consta el recorregut: Estació Palafrugell – Palafrugell centre – Camp d’en
Prats – Pàrquing Pl. Europa – Càmpings – Rotonda Pl. Dr. Trueta – Avda. Joan Pericot – Barri
St. Roc – Golfet platja – Cap Roig Senderisme – Cap Roig Jardí botànic – Cap Roig
Senderisme – Golfet platja – Barri St. Roc – Port Bo – Passeig de la Torre – Rotonda Pl. Dr.
Trueta – Llafranc – El far – Tamariu – El far – Llafranc – Rotonda pl. Dr. Trueta – Càmpings –
Pàrquing Pl. Europa – Estació Palafrugell.
Els bitllets es venen a les oficines de turisme (Palafrugell, Calella, Llafranc, Tamariu i TMP),
càmping la Siesta, taquilles de Sarfa i en el propi bus. Els bitllets són vàlids per tot el dia que
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s’utilitzen, podent pujar i baixar tantes vegades com es vulgui, i s’ha mantingut els mateixos
preus dels dos anys anteriors:
•
•
•
•
•

Menors de 4 anys: gratuït
Nens de 4 a 12 anys: 2,5€ per 1 dia.
Adults, majors de 12 anys: 5€ per 1 dia.
Nens de 4 a 12 anys: 5€ per 3 dies.
Adults, majors de 12 anys: 12€ per 3 dies.

A més de poder fer ús del bus durant tot el dia, també es podia gaudir dels descomptes i
gratuïtats que algunes empreses del municipi ofereixen als clients del bus presentant el tiquet
del dia corresponent.
9.11.1
Finançament
S’ha mantingut el conveni realitzat per l’edició del Julivia del 2015, modificant l’apartat del
finançament segons el nou recorregut de la següent manera:
SARFA S.L. ha estimat un punt d’equilibri a partir de la recaptació neta (sense IVA) obtinguda
en la L1 - Julivia del període comprès entre el 8 de juliol i l’11 de setembre de 2016 de
28.833,51 €, aquest punt d’equilibri inclou la despesa per la disposició de vehicle descapotat.
En el supòsit que la recaptació neta de la L1 - Julivia del període comprès entre el 8 de juliol i
l’11 de setembre de 2016 no arribi a aquesta recaptació neta de 28.833,51 €, l’IPEP abonarà a
SARFA el diferencial fins a un màxim de 7.500,00 €.
9.11.2 Edició de material
Després de valorar-ne la seva utilitat, es va decidir prescindir de la guia en idiomes que s’oferia
als compradors del tiquet del Julivia i canviar el díptic per un tríptic en el qual s’hi anuncien els
horaris del bus, els descomptes dels quals es pot disposar el mateix dia que s’utilitza el tiquet
del bus i un mapa amb el recorregut marcat. Pel que fa als suports on es col·loquen els
fulletons i als x-banners, es van conservar els de l’any anterior.
Es van fer 4 suports 2x1, adhesius rodons pels establiments col·laboradors i adhesius per les
parades. D’aquesta manera, els costos es van reduir a menys de la meitat en comparació amb
l’any anterior.
CONCEPTE
Impressió tiquets Julivia

PROVEÏDOR
Gràfiques Agustí

COST amb IVA inclòs
486,42€

Impressió 12.500 tríptics

Grafic Art Studio

290,40€
(meitat de l’import real,
ja que l’altra meitat la
paga l’ATP com a
anunciants)

Maquetació material i
impressió pòsters

Gràfic Art Studio

683,05€

Adhesius rodons +
adhesius parades +
muntatge

Impacte Rètols

141,33€

4 panells 2x1

Impacte Rètols

333,96€

TOTAL

1.935,16€
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També es va recuperar i actualitzar l’aplicació que es va crear l’any passat, aquest cop
incorporada en una aplicació genèrica sota el nom de l’Ajuntament de Palafrugell. Com que
l’actualització la realitza l’equip de l’IPEP no suposa cap despesa.
9.11.3 Promoció
Abans d’iniciar la temporada del Julivia, i amb l’objectiu d’apropar-lo a la població perquè
aquesta també esdevingui canal de comunicació, es decideix convidar als alumnes de 1r i/o 2n
de primària de totes les escoles del municipi. La proposta és va rebre amb interès i es van
realitzar les següents sortides, amb un itinerari Escola - Llafranc - Far - Tamariu - tornada a
l'escola, que es va realitzar en uns 40 minuts. Així, del 15 al 17 de juny, es van realitzar 12
expedicions amb alumnes de 5 escoles del municipi.
Altres accions de comunicació:
A. Aragirona: Inserció d’un baner a la pàgina de rebuda del diari online aragirona, del
25/07 a l’11/09
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B. Tot Oci: publi-reportatge de 2 pàgines pel número de juliol de la revista mensual Tot
Oci.

C. Can Bech: reportatge d’una pàgina al número de juliol de la revista
9.11.4 Novetats
Com a novetat principal per l’edició del 2016, a part del canvi de recorregut, es va destacar la
connexió wifi disponible a l’autobús, cosa que va permetre un increment en el nombre de
descàrregues de l’aplicació del Julivia.
9.12. BALANÇ
9.12.1. Xifres econòmiques
En comparació a l’any passat, enguany s’han registrat un 37,4% més d’usuaris del Julivia, que
s’ha traduït en un augment en la recaptació per les vendes de tiquets del 35,8%.
2015

2016

Número passatgers

4.004

5.501

Recaptació obtinguda

15.335,59 €

20.828,00 €

Aquest augment s’ha traduït en una reducció de l’import que l’IPEP ha d’abonar a SARFA
segons conveni. Aquest import inclou l’adquisició del vehicle prorrogada en 4 anys.
9.12.2. Funcionament
Acabat el funcionament del Julivia, el 14 d’octubre l’IPEP realitza una reunió interna per fer
balanç de la temporada i s’extreuen les següents conclusions:
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•
•
•

El recorregut i l’horari proposat permetia que el bus fos puntual.
Major facilitat a l’hora d’explicar els horaris ja que passava per cada parada a la mateixa
hora.
Tornar a connectar amb Palafrugell ha facilitat que el públic local el torni a agafar.

9.12.3. Aplicació smartphones Julivia App
Es van realitzar 584 descàrregues amb telèfons android i 448 amb iphones, que sumen un total
de 1.032 descàrregues.
9.12.4. Ús d’equipaments culturals amb el tiquet del Julivia
EQUIPAMENT

NÚM. VISITANTS AMB TIQUET JULIVIA

Jardins de Cap Roig

280

Museu del Suro

19

Torre de guaita de Sant Sebastià

32

Dipòsit modernista de Can Mario

2

Fundació Vila Casas

8

El balanç global és de satisfacció per l’evolució d’aquest servei, que només en 3 anys resulta
una activitat imprescindible per l’oferta turística del municipi i sobretot una proposta sostenible
que fa que la visita al nostre municipi sigui molt més còmode i agradable.
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10. ACOPA
L’any 2016 l’IPEP i ACOPA han reeditat el conveni de col·laboració entre ambdues entitats
mantenint l’aportació econòmica de 8.000€ per dur a terme les diverses activitats de
dinamització comercial previstes al pla d’actuació presentat per ACOPA a principis d’any. I el
suport d’una tècnica de l’IPEP per a les tasques de gestió i coordinació, tant de l’entitat com
d’aquestes activitats.

10.1. ACTUACIONS
Les actuacions dutes a terme, a través d’aquest pla consensuat i tutoritzat per l’IPEP, han estat
les següents:
1. La Fira Rebaixa d’Hivern al carrer, el mes de març.
2. El Primavera Outlet Market (botiga al carrer), el mes de maig, en el marc de les Festes
de Primavera.
3. La Fira Rebaixa d’Estiu al carrer, el mes d’agost.

10.2. COL·LABORACIONS
Col·laboracions conjuntes amb les activitats organitzades per l’IPEP:
1. Rasca l’Unça. Participació amb la categoria Unça ACOPA, amb l’aportació de vals regal
de 10€ per valor de 1.000,00€.
2. Flors i Violes. Edició de vals descompte de 2€ per gastar a la zona de food trucks del
l’espai dels Forns.
3. 50a Cantada d’Havaneres de Calella:
a. Exposició i venda de marxandatge de la 50 Cantada d’Havaneres.
b. Bosses de paper kraft commemoratives de la 50 Cantada d’Havaneres.
c. Projecte “Art a l’aparador”.
d. Cremat popular el dia de les havaneres a Plaça Nova.
4. Festa Major. Detall d’un punt de llibre per regalar durant la Festa Major als clients.
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11. ACTIVITATS ORGANITZADES PER L’IPEP
11.1 CAMPANYA GASTRONÒMICA: LA GAROINADA

Aquest any la Garoinada ha perdut un restaurant, La
Casona. Els propietaris van decidir obrir més tard el
restaurant i per tant quedar fora de la campanya. Així
doncs, aquest any la campanya ha estat formada per
9 restaurants: La Xicra, Xadó, Sant Roc, La Llagosta,
Llafranch (amb un petit canvi ja que el restaurant i
l’hotel ara són de dos propietaris diferents), el
Terramar i l’hotel Tamariu.
La durada ha estat la mateixa que la de l’any passat
des del 15 de gener fins al 20 de març. Igual que
l’any passat es va decidir no allargar fins a finals de
març ja que els últims dies de març les garoines
surten bastant buides i se n’han d’obrir moltes per
aconseguir una dotzena.
Els restaurants han ofert, a part de l’entrant de
garoines, l’opció de triar entre 2 segons plats: arròs
negre de Palafrugell o bé un plat alternatiu diferent en
cada restaurant. Les postres han estat pa amb
“xacolata” (com es diu popularment a Palafrugell) i el
vi dels Cellers Espelt. El preu del menú està entre els
35€ i 40€, depenent de l‘establiment.
Ja fa dos anys que es van fraccionar els paquets en diferents fórmules. El paquet Prèmium i el
de sortida + garoinada es van modificar lleugerament respecte l’any anterior i es va tornar a
oferir la sortida en vaixell cada cap de setmana (l’any anterior es van programar 5 sortides en
vaixell i deixar oberta la possibilitat de sortir altres dies si hi havia més demanda o bé per a
grups amb reserva). Aquest any es va decidir tornar a oferir tots els caps de setmana.
El paquet amb el tast de vins es va suprimir per la manca de demanda dels anys anteriors.
11.1.1 Fórmules Garoinada
Ja fa dos anys que es van fraccionar els paquets en diferents fórmules. El paquet Prèmium i el
de sortida + garoinada es van modificar lleugerament respecte l’any anterior i es va tornar a
oferir la sortida en vaixell cada cap de setmana (l’any anterior es van programar 5 sortides en
vaixell i deixar oberta la possibilitat de sortir altres dies si hi havia més demanda o bé per a
grups amb reserva). Aquest any es va decidir tornar a oferir tots els caps de setmana.
El paquet amb el tast de vins es va suprimir per la manca de demanda dels anys anteriors.
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 110€* (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 79€* (IVA inclòs)
Fórmula GAROINADA + sortida en vaixell:
Menú Garoinada + excursió vaixell d’època
Preu per persona 65€* (IVA inclòs)
El paquet s’ha comercialitzat a través de Costa Brava Verd Hotels i els que no incloïen hotel
també s’han pogut reservar des de l’oficina de turisme de la pineda Gèlia ja que vam detectar
que des de la central de reserves aquesta opció quedava molt amagada i costava arribar-hi
(havies de preseleccionar un hotel encara que no t’hi allotgessis).
En general els resultats dels paquets han estat satisfactoris. Hem pogut comprovar que
l’excursió en vaixell programada funciona.
11.1.2 Xifres: paquets venuts de Garoinada i menús.
2016

2015

2014

PAQUETS VENUTS

272

186

176

MENÚS + RACIONS

5.285

3.027

2.992

11.1.3 Accions de promoció
A. Presentació:
El 14 de gener a les 11h es va presentar la campanya, com ja és habitual a l’hotel Llafranch.
Després dels parlaments, es va fer un aperitiu i no es va fer la sortida amb el Rafel pels
periodistes.
Als assistents se’ls va lliurar un dossier amb tot el material editat i una nota de premsa. També
es va fer arribar aquest dossier a qui no va poder assistir i ho va sol·licitar.
Es va convidar també als patrocinadors, ex regidors de turisme i als alcaldes de Begur i Pals.
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•

Celebració dels 25 anys!

El 23 de febrer va tenir lloc una festa de celebració dels 25 anys de la Garoinada. La festa la
van oferir els restaurants d’aquesta edició juntament amb Grau i Espelt. Es va preparar un dinar
informal per a unes 70 persones.
Es van convidar els propietaris de tots els restaurants que havien participat en alguna edició de
la Garoinada així com antics regidors, coordinadors de la campanya, patrocinadors, les
instal·lacions culturals presents al paquet de cap de setmana i periodistes especialitzats. En
total es van convidar 103 persones enviant un “mailchimpr” el 12 de febrer.
Es va tenir un record especial per en Pere Bahí així com per en Joaquim Turró, promotors de la
campanya.
Es va obsequiar els assistents amb un davantal de la campanya i als restauradors amb uns
pins dels 25 anys per tal que els portessin els cambrers durant la campanya.

B. Accions de comunicació:
• Campanya de promoció al sud de França
Dins el marc de la 25a edició de la Campanya gastronòmica la Garoinada es contacta amb la
ràdio nacional francesa France Bleu per tal d’establir relacions de partenariat amb les 3
emissores de la zona del sud de França: France Bleu Roussillon, France Bleu Toulouse i
France Bleu Montpellier.
S’ofereixen caps de setmana en format paquet Garoinada als oients d’aquestes ràdios per
sortejar en un dels seus programes. D’aquesta manera, durant tota la setmana del sorteig
parlen sobre el destí i la campanya.
Per poder dur a terme aquesta acció, France Bleu Toulouse i Hérault requereixen d’una
inserció publicitària mínima que es decideix fer en format espònsor d’un dels programes de la
ràdio. L’esponsorització consisteix en citar el següent missatge després del nom del programa
escollit.
D’aquesta manera, l’impacta de la campanya i el destí sobre els oients es multiplica, quedant
de la següent manera:
France Bleu
Toulouse

Nom programa

Dates promoció

Cost

31 secondes
chrono

Dill-div
11h – 12h

De l’1 al 5 de febrer i
del 15 al 19 de febrer

4 packs
premium
(2 x 2 pax) =
440,00€

Les bon plans
sortie

Dill-div
7h13 –
8h39

De l’1 al 5 de febrer i
del 22 al 26 de febrer
2 citacions al dia x 10
dies. Total= 20

357,00€

Programa
sorteig

Programa
esponsoritzat

Horari
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France Bleu
Herault
Programa
sorteig

Horari

Dates promoció

Cost

Le Grand défi

Dill-div
11h – 12h

De l’1 al 5 de febrer i
del 15 al 19 de febrer

4 packs
premium
(2 x 2 pax) =
440,00€

Dill-div
10h – 11h

Del 18 al 22 de gener i
del 25 al 29 de gener
3 citacions al dia x 10
dies. Total= 30

565,25€

Horari

Dates promoció

Cost

De l’1 al 5 de febrer

1 pack cap
de set x 2
pax =
158,00€

On cuisine
ensemble”

Programa
esponsoritzat

France
Bleu
Roussillon

Nom programa

Nom programa

Programa
sorteig

La Cargolade

Dill-div 11h –
12h

A més, es realitzen dues entrevistes de ràdio:
1. Entrevista enregistrada amb France Bleu Hérault en la qual es parla del destí i el premi
que s’ofereix. L’entrevista s’enregistra dimecres 3 de febrer i s’emet divendres 5 de
febrer quan s’anuncia el nom del guanyador.
2. Entrevista en directe amb France Bleu Perpignan en la qual s’explica en què consisteix
el premi, directament al guanyador. L’entrevista, amb una durada de 2 minuts, es va
realitzar el divendres 5 de febrer a les 11h45.
Amb France Bleu Toulouse, per qüestió de manca d’espai al programa, no es va poder realitzar
l’entrevista.
• Turisme Japonès
Es considera la campanya gastronòmica de la Garoinada, que des de fa 25 anys se celebra a
Palafrugell entre els mesos de gener i març, un reclam per atraure el turista japonès,
generalment amant del marisc. Per aquest motiu, es redacta un breu dossier de presentació del
destí i de la campanya, que s’utilitza per diverses vies:
1. CPT:
Contacte amb el Centre de Promoció Turística (CPT) de l’Agència Catalana de Turisme (ACT)
a Àsia, per mostrar la voluntat de l’IPEP de donar a conèixer el destí i producte Garoinada entre
aquest sector.
Coincidint amb la presentació sobre Catalunya a Tòkio, el 16/12/15, s’acorda que des del CPT
incloguin el dossier sobre Palafrugell i la Garoinada entre els materials que es distribuiran als
representants de mitjans de premsa i agències de viatge, format USB, assistents a la
presentació.
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2. Agències TTOO:
Es contacta JTB i Miki travel, les dues principals agències receptores de turistes japonesos
establertes a Barcelona per convidar als seus responsables a conèixer el destí i el producte
Garoinada i se’ls fa arribar el dossier presentació.
Arrel d’aquest contacte, des de JTB decideixen comercialitzar excursions d’un dia a Palafrugell
per la Garoinada:

3. Bloguer japonesa
Es contacta també amb travel.jp, el principal portal de viatges al Japó, amb el mateix objectiu i
per demanar si compten amb escriptors col·laboradors a la zona de Catalunya per tal de
convidar-los a conèixer el destí Palafrugell i la campanya de primera mà perquè posteriorment
en puguin publicar continguts.
S’aconsegueix així el contacte d’una redactora japonesa establerta a València que escriu per la
web japonesa Tabiness, de Travel.jp, en la qual es publica informació sobre viatges tant
nacionals com internacionals.
El cap de setmana del 23-24/01/16 la redactora japonesa visita Palafrugell amb un paquet
garoinada Cap de setmana PREMIUM i, posteriorment, publica tres articles arrel d’aquesta
visita.

C. Sortejos per als oients:
•
-

Ràdio France:
1 estada prèmium per sortejar a Montpellier
2 estades prèmium per sortejar a Toulouse
1 estada per sortejar a Perpinyà
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•
Àpats:
−
−
−
−

RAC1:
El Món 22/01
El Barça Juga 27/01
i un altre àpat a definir dia
Tot és possible, veure per creure 19/02

Estades:
− Tot és possible, veure per creure 05/02 i 12/02
• RAC105:
Àpats:
− Fricandó Matiner 25/01 - 09/02 - 17/02 - 25/02
•
−

Revista de Palafrugell:
2 menús + vaixell

•
−

Ràdio Pineda:
1 menú

D. Mencions:
El divendres 15 de gener es va fer un reportatge en directe pels Matins de TV3 a l’Alícia
Teixidor de l’Hostal La Llagosta i a l’alcalde.
E. Publicitat contractada:
•
•
•
•
•
•
•
•

40 falques desconnexió Girona + 10 en cadena a RAC1
200 Falques a la Ser (Ràdio Girona) + 1 mega banner
118 falques + 9 apunts gastronòmics (un per restaurant) + un monogràfic dels 25 anys
de la Garoinada a Fem Girona
Una pàgina a la Revista del Baix Empordà
60 falques a TV Costa Brava
½ pàgina al Diari Ara, suplement comarques de Girona (15 de gener)
Publireportatge al Mundo Deportivo (dissabre 27 de febrer)
Banner a l’ARA Girona: 68.517 impressions i 546 clics.

F. Mailing
Hem tramès informació (a través del MailChimp) a 840 adreces el 16 de desembre sota el nom
de “Per Nadal regala Garoinada”.
G. Altres suports
•
•
•

Plafons entrades del municipi
Pantalles electròniques
MUPIS
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H. Xarxes socials:
www.lagaroinada.cat : informació i enllaços directes amb les reserves dels paquets
Seguiment de la campanya
- Facebook:. 9.834 seguidors
- Instagram: 3.830 seguidors
- Twitter: 3.648 seguidors
I. Edició de material:
Pel que fa al material promocional, i continuant amb la línia de la visió artística de la garoina
encetada l’any 2004, el cartell ha estat a càrrec d’en Jordi Rocas i ha tingut molt bona acollida:
Cartell: 400 unitats
Postals: 10.000 unitats. S’ha fet postal doble que ha permès incloure la informació dels
paquets.
Receptaris: 2.500 unitats. Va sobrar una caixa.
Talonaris: se n’han fet a mesura que s’han necessitat.
Postals idiomes: 1.000 unitats
Flyer regala Garoinada: 1.000 unitats
Talonaris pel sorteig: se n’han fet 2.000 unitats amb 5 números pel sorteig cada butlleta i
n’han faltat. S’ha fet una segona edició de 1.000 butlletes més però repetint numeració i corrent
el risc que sortissin 2 premis
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11.2 PALAFRUGELL FLORS I VIOLES
Setena edició de Flors i Violes, organitzada
per l’Institut de Promoció Econòmica de
Palafrugell juntament amb l’àrea de cultura
de l’Ajuntament de Palafrugell.
Amb aquesta memòria és pretén fer un
recull escrit de tots els actes, decoracions i
l’espai gastronòmic que van tenir lloc durant
les jornades de Flors i Violes, així com de
tota la tasca prèvia i posterior a
l’esdeveniment.
Enguany, Flors i Violes, va ser del 29 d’abril
a l’1 de maig de 2016.
La 7a edició del Festival de Primavera Flors
i Violes de Palafrugell va tenir com a
novetat que tot girava al voltant d’una
temàtica: L’Univers i els seus elements
(Aire, Aigua, Foc i Terra) i que per primer
cop s’iniciava el festival amb un acte
inaugural (espectacle de foc i llum) i un de
cloenda (festa holi i concert cloenda).
Els visitants van poder fer un recorregut per
un total de 26 patis i espais de la vila
decorats i setze carrers i espais guarnits
especialment per a l’ocasió, així mateix, la
gastronomia també pren importància en el
festival amb un espai de food trucks, amb 9 caravanes de menjar d’arreu del món; un menú
especial que oferien 18 restaurants del municipi i un dinar popular que va tenir lloc el diumenge,
1 de maig al centre de la vila, a càrrec del Rest. L’Arc, així com la concorreguda fira d’artesans
organitzada per l’empresa Esdeveniments 7Vetes.
La valoració d’aquesta 7a edició és molt positiva, tot i la climatologia (pluja el dissabte i forta
tramuntana el diumenge).
La gent va sortir al carrer igualment, amb ganes de gaudir del festival. No va ser necessari
anular cap a activitat, ja que tot els espais tenien l’opció de fer-ho a l’interior, i totes les activitats
van tenir un nombrós públic.
És molt difícil calcular el nombre exacte de visitants al festival, però si és pot dir que el poble
estava ple de gom a gom, els pàrquings complets i els serveis d’allotjament i restauració van
treballar moltíssim.
La Festa Holi (festa de pols de colors) va ser tot un èxit, amb aproximadament 1.500 persones.
Superant les expectatives i essent molt ben valorada per tot el públic.
Pel que fa a la marca patrocinadora: DAMM aquest any no vam comptar amb la seva
participació ja que va fer una gran aposta per la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell,
també organitzada per l’IPEP.
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11.2.1. Patis
1. Plaça Nova. Ordenem l’univers de colors.
2. Can Genís. Arrels.
3. Fàbrica de Suro Joaquim Esteva. Ha estat es Coix Maldo?
4. Centre Fraternal. Cinema Fraternal.
5. Espai La Caixa. Bufa el vent.
6. El Mercat. L’Univers del mercat.
7. Fundació Catalunya La Pedrera (Club Sant Jordi). Mar i Muntanya.
8. Espai dels forns d’aglomerat de la Bòbila Vella. Univers de colors.
9. Pati Magda Flors. Pati de l’havana.
10. Escola Vedruna. Un mar de somnis.
11. Escola Sant Jordi. Aire pur, essència noble.
12. Fundació Cuixart. Terra de jocs, paraules i tradició.
13. Fundació Vila Casas – Museu d’escultura contemporània Can Mario. Aquart.
14. Museu del Suro. Rebaixins, els obrers més petits del suro!
15. Acadèmia English Today. The Great Gatsby.
16. Centre Comercial Cel Obert. Eau là là.
17. Hostal Plaja. Eau amb llàgrimes de colors.
18. Daltònic. Foc i Violes.
19. Candela Rest. & Copes. El circ de les flors.
20. Biblioteca. Bufa que fa fort.
21. Va de I. Flames trepadores.
22. El pati de l’Estrella. De la terra a l’estrella (Jardins Verticals).
23. Fundació Josep Pla. De paraules i de colors.
24. Pati de l’Energia. Conservatori de Música. El so del silenci en globus.
25. Palafrugell Gent Gran. El bosc encantat.
26. Fira d’artesans F&V.
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11.3 RASCA L’UNÇA
Del 6 de maig al 5 de juny es va celebrar la 5ª edició del Rasca l’Unça a Palafrugell, una
campanya que en aquests cincs anys de funcionament ha aconseguit consolidar-se amb gran
èxit tant entre el públic en general com per part de tots els actors participants.
Rasca l’Unça va néixer l’any 2012, organitzat
per l’IPEP, es tracta d’una campanya de
dinamització comercial i desenvolupament
local amb els tres mercats diaris de
Palafrugell (carn, peix, fruita i verdura) com a
epicentre.
El Rasca l’Unça també aposta per la
sostenibilitat, ja que els mercat de Palafrugell
és l’únic mercat de tot Catalunya amb la
certificació EMAS de gestió ambiental.
Com ja és habitual, durant les dates que se
celebra la campanya, els clients del mercat al
fer les seves compres reben butlletes de
tipus rasca-rasca. A les butlletes hi ha
multitud de premis. Des d’esmorzars, premsa
gratuïta oferts per bars, fleques i quioscos
propers al mercats, descomptes als
comerços de la vila, fins a nits d’hotel a
Calella, Llafranc o Tamariu, dinars i sopars o
prestigiosos festivals d’estiu com el de Cap
Roig.
Enguany s’ha afegit una nova categoria de
premis a les 7 categories ja existents: l’Unça
Vermut. I és que sembla que aquesta beguda
amb un recorregut important a la nostra història torna estar de moda. Hem aprofitat que
establiments del nostre municipi l’ofereixen, per aglutinar aquesta oferta i promocionar-la.

En la campanya d’aquest any 2016 s’han imprès
un total de 29.000 butlletes, de les quals un 15 %
eren premiades.
A més del material habitual, pòster i díptic, també
es podia consultar tota la informació de la
campanya, així com validar els premis a la pàgina
web www.unça.cat, que ha estat totalment
renovada en aquesta edició.
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11.3.1 Comparatives Rasca l’Unça 2015 – 2016
Nombre d’establiments participants

2015

2016

Unça Mercat

26

29

Unça Quotidiana

10

Unça Comerç

75

64

Unça Vermut

-

8

77

87

Aportació mercat fruita i verdura

800,00 €

875,00 €

Aportació mercat carn

870,00 €

1.060,00 €

Aportació mercat peix

470,00 €

550,00 €

Unça Premium

13

11.3.2 Promoció del Producte de Proximitat
Enguany, i per segon any consecutiu, el Rasca l’Unça
aposta fortament per promocionar el Producte de Proximitat
que els operadors dels tres mercats ofereixen als seus
clients. Es tracta de productes d’alta qualitat i valor afegit, ja
que són respectuosos amb el medi ambient al tractar-se de
productes de km 0, doncs són fets o elaborats per
productors locals o de l’entorn proper. Majoritàriament són
productes de temporada, per això només els trobem en
determinades èpoques de l’any, quan les seves propietats
nutricionals i organolèptiques són les més òptimes. L’aposta
pel consum d’aquests productes permet mantenir el
paisatge agrari i natural de l’entorn i contribueixen
directament en l’economia local.
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11.4 FESTIVAL DE CANÇÓ DE TAVERNA I HAVANERES DE CALELLA

11.4.1 Valoració artística
La valoració artística d’aquesta 50a edició cal
qualificar-la de molt positiva :
La participació de Port Bo, Peix Fregit i
Bergantí, seleccionats per la seva trajectòria i,
també, com a grups amb més cantades a
Calella, va ser de molt correcta amb bones
interpretacions i un nivell musical de qualitat .
Magnífica actuació de l’artista convidada, Sílvia
Pérez Cruz. Va aportar un aire fresc, una
manera diferent de cantar les havaneres i un
afegit d’emotivitat. En un moment molt alt de la
seva popularitat, la seva aportació va ser molt
interessant, tant per la predisposició del públic i
aplaudiments com per l’increment d’interès
mediàtic.
El repertori dels grups, amb 15 de les havaneres
més cantades en els 50 anys, va tenir molt bona
acceptació pels grups i també pel públic que va
cantar en moltes ocasions acompanyant als
intèrprets alguns dels temes més populars. És
pot qualificar de programa històric amb les
havaneres més interpretades tant en català com
en castellà.
L’estrena de la composició El salanc de Calella,
encarregada a Josep Bastons – música - i
Carles Casanovas – lletra - va ser molt ben interpretada. Cal agrair a tots els grups l’assaig
realitzat el dimecres, 29 de juny. Va ser encertat cantar-la després de l’actuació dels tres grups
i abans de Sílvia Pérez Cruz.
La interpretació final de Lola la tavernera i El meu avi, dirigida per Josep Bastons, va tornar
a ser una demostració de la qualitat musical dels grups, però, també, de la importància
d’acabar amb la participació del públic.
Els comentaris i introduccions realitzades varen ser àgils i concretes, el fet que un grup
convidés a cantar al públic va venir recomanat i per TV3 per propiciar un ambient més obert i
participatiu i estava parlat prèviament.
La relació amb Televisió de Catalunya va ser constant i fluida. Cal destacar la bona entesa en
les reunions a Sant Joan Despí i posteriorment a Calella. El guió proposat va ser acceptat
pràcticament del tot des del primer moment. Tant la Cap de Programes d’Entreteniment,
Reyes Marimon, com Trini Manzanares, responsable de la realització de la Cantada, i tot el
seu equip, varen ser sempre receptius a les aportacions realitzades de des la direcció artística
en aspectes i detalls musicals. A la finalització varem rebre l’agraïment per la nostra
col·laboració i felicitació per la tasca realitzada.
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El format de presentació -presentador proposat per l’organització i presentadora per TV3-, amb
un guió amb frases curtes i concretes sobre els grups, va intentar donar agilitat i ritme a la
cantada. La presentadora de TV3, Ivana Miño, va demostrar una gran professionalitat i interès,
aportant frescor i simpatia. La pausa publicitària televisiva de 6 minuts va ser coberta a la plaça
del Port Bo, per explicar totes les activitats del 50 aniversari al públic de la Cantada.
Sense cap incidència en les proves de so, puntuals i amb el temps necessari per ajustar a gust
de tothom.
Els espais destinats per canviar-se els grups, presentadors i l’artista convidada varen ser
adequats i ideal per la seva proximitat, cal agrair-ho perquè facilita molt les hores prèvies dels
actuants.
Perfecte l’assistència i control a la zona de l’escenari.
11.4.2 Comissionat per a la 50a Cantada
Les actes programats per als 50 anys s’han desenvolupat, la gran part d’ells, durant aquest
2016.
El pla d’actuacions previst ha estat:
1. Propostes en l’àmbit editorial
1.1. Reedició del llibre 50 havaneres de Ricardo Balil o bé un nou llibre de cançons de
taverna de Ricardo Balil
1.2. Creació del llibre commemoratiu dels 50 anys de La Cantada
1.3. Reedició del llibre d’Edicions Baix Empordà Calella de Palafrugell i les havaneres

2. Propostes en l’àmbit documental
2.1. Exposició itinerant Calella de Palafrugell i el món de l’havanera
2.2. Exposició d’obres d’artistes palafrugellencs en motiu de la Cantada
2.3. Exposició fotogràfica
2.4. Conversa de Barraca La història de l’havanera
2.5. Cicle d’escriptors: Les veus de la Cantada: els principals escriptors de l’Empordanet i
les havaneres
2.6. Viquimarató al voltant de l’havanera
2.7. Documental TV3
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3. Propostes en l’àmbit popular / cultural
3.1. Àmbit educatiu
3.1.1. Maleta pedagògica i/o mòdul educatiu a les escoles de Palafrugell
3.2. Àmbit local
3.2.1. Flors i Violes: pati 50 anys d’havaneres
3.2.2. Redecorar espais urbans de Calella
3.2.3. Escultura de gran format al front de mar
3.3. Àmbit nacional català
3.3.1. Projeccions en directe de La Cantada arreu de les places majors de Catalunya
3.4. Reconeixements honorífics
3.4.1. Reconeixements honorífics a nivell local
3.4.2. Reconeixements honorífics d’òrgans externs
3.5. Simposi de l’havanera

4. Propostes en l’àmbit musical
4.1. La 50a Cantada al Palau de la Música
4.2. Havaneres dins la programació estable dels auditoris de Catalunya
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5. Propostes en l’àmbit turístic / gastronòmic
5.1. Creació de la tapa havanera
5.2. Reinventar el cremat: un gelat i/o un còctel de cremat
5.3. Menú Sopars Cantats de 50 anys d’havaneres

6. Propostes a l’entorn de la Cantada: cap de setmana
6.1. El gran festival de celebració de la 50a Cantada d’havaneres
6.2. Servei de bus-llançadora entre Palafrugell i Calella
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7. Propostes per a la 50a Cantada d’havaneres
7.1. Comptar amb un director artístico-musical
7.2. Actuació sorpresa post-cantada
7.3. Actuacions als bars

8. Propostes en l’àmbit de la comunicació
8.1. Comunicació offline i online
8.1.1. Dossier de premsa
8.1.2. Creació d’una pàgina web de la Cantada
8.1.3. Campanya En~Cantada
8.2. Publicitat
8.2.1. Publicitat en equipaments culturals nacionals i locals
8.3. Promoció
8.3.1. Merchandising
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Per veure el detall d’aquestes actuacions, podeu consultar la Memòria dels 50 anys, generdesembre 2016.
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11.5 CANTADA D’HAVANERES DE TAMARIU

Aquest any la Cantada d’Havaneres
de Tamariu s’ha celebrat com
sempre el primer dissabte del mes
de setembre, aquest any el dia 3 a
les 19h. Enguany tampoc s’ha
col·locat l’escenari a la sorra al
disposar de la terrassa del Salí per
fer-hi l’actuació.
Els grups participants han actuat per
aquest orde: Port Bo, Neus Mar, Els
Cremats, Arjau, L’Empordanet i Peix
Fregit. Cada grup ha cantat 4 peces i
el presentador ha estat, com és
habitual en Lluís Poch.
La Cantada ha començat una mica
tard per una incidència amb la llum
(19,10h) i ha acabat al voltant de les
21,15h, amb el cant comú dels grups
participants (menys els tres grups
que han encetat la cantada que
tenien actuacions) amb les peces:
Tamariu, El meu avi i La Bella Lola
dirigits pel mestre Bastons, que com
és habitual assisteix a la cantada de
Tamariu.
L’assistència del públic ha estat
nombrosa i com sempre han gaudit molt de la Cantada. Durant la mateixa, d’aquest any,
s’ha dut a terme una acció solidària de recollida de llaunes de peix per a la Fundació del
Banc dels Aliments, anomenada El noi del port.
El cremat popular ha estat ofert per un grup de comerciants de Tamariu, i, com sempre, ha
tingut molt bona acceptació entre el públic assistent.
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11.6 IX BIENNAL DE FOTOGRAFIA XAVIER MISERACHS
Del 10 de setembre al 9 d’octubre s’ha celebrat la novena edició de la biennal de fotografia
Xavier Miserachs a 7 espais de Palafrugell:
•
•
•
•
•
•
•

Museu del Suro
Bòbila Vella
La Galeria
Fundació Vila Casas – Museu Can Mario
Teatre Municipal de Palafrugell
Fundació Cuixart
Fundació Josep Pla

L’ IPEP hi ha col·laborat amb les següents accions:
11.6.1. Traducció del contingut de la pàgina web.
La pàgina web es va traduir al francés i d’aquesta manera tenir-la traduïda en quatre idiomes:
català, castellà, francès i anglès:

11.6.2. Menú fotogràfic.
Es proposa als restaurants del municipi oferir un menú anomenat Fotogràfic durant els dies
que dura la biennal, que pot consistir en el seu mateix menú regular amb el nom canviat.
L’objectiu és aconseguir noves vies d’informació sobre l’esdeveniment. Els restaurants que hi
participin han de presentar el seu menú amb la plantilla per la minuta que se’ls ofereix, disposar
de programes de la biennal i oferir una postal que s’edita per l’ocasió als seus clients (1.500
unitats).
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Com a contrapartida, des de l’IPEP s’editen 5.000 fulletons on apareix el mapa del municipi
amb els restaurants que formen part de la campanya assenyalats. I seran repartits als espais
on s’exposen fotografies durant el mes que dura la biennal.
Dotze restaurants s’adhereixen a la campanya:

11.6.3. Comunicació
Es va fer la següent publicitat:
•
•

2 suports 2x1 compartits amb el Festival de Jazz Costa Brava.
1 suport mupi.
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MITJÀ
Núvol

INSERCIÓ

DATES

- bàner 300x300 a portada
- bàner 300x300 a la secció Pantalles
- bàner 600x60 en newsletter setm.
- 1 article presentació biennal
- 1 article del crític de fotografia Josep M. Cortina
sobre les exposicions
- Inclusió del reportatge de presentació a les
notícies destacades de la newsletter
- xarxes socials

- 5 a 11 setembre
- 26 setembre a 2
octubre

Surt de asa

- agenda
- xarxes socials
- 1 reportatge
- 1 bàner

2 setmanes

Cultura

¼ pàgina

Publicació trim.,
surt el 12 de
setembre

- 12 setembre a 9
octubre

11.6.4. Balanç
Segons la comissió organitzativa de la biennal, s’ha rebut un total de 5.250 visitants, que a
grans trets correspondrien als següents criteris:
A.

Origen:
•
•
•

B.

Edat:
•
•
•

C.

50% - Persones no residents a Palafrugell, majoritàriament de Barcelona i altres
indrets de Catalunya.
30% - Persones de Palafrugell i rodalies.
20% - Persones de fora de l’estat espanyol (particularment França i Gran
Bretanya).

65% - Entre 30 i 65 anys
20% - Fins a 30 anys
15% - Més de 65 anys

Perfil:

Una gran part són afeccionats a la fotografia o professionals del sector que han vingut
expressament, per bé que comparant amb anteriors edicions, cada cop es troba més públic
general que aprecia i valora la fotografia documental com a eina d’expressió i coneixement
d’altres realitats.
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11.7 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 els dies 16 i 17 de
setembre, 23 i 24 de setembre i 30 i 1 d’octubre l’OFF JAZZ FESTIVAL 2016 ha tingut lloc a
Palafrugell.
En aquesta edició els locals i grups participants han estat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gretel Can Mario – Entelequia Feat & Haizea Martiartu
Candela – D’Aki Trio
Hotel Tamariu – Jordi Sans & The Souls
Jazz Club la Guitarra – Lluís Coloma Trio
Hotel Llevant – Mogari
Mediterrània Espai Forum - Dani Alonso & Jazzcare Trio
Hotel Terramar – Susanna del Saz i Nito Figueres
Frankfurter Gretel – Mogari Jazz Trio Feat & David Mauricio
Lolailo – Belle Rose Jazz Quartet

Els locals participants són els promotors del concert i l'IPEP hi col·labora amb una aportació
econòmica de 150,00€ per local.
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11.8 JORNADES GASTRONÒMIQUES: ES NIU

Del 14 d’octubre a l’1 de novembre amb la
participació de deu restaurants del municipi que
oferien la possibilitat de degustar un dels plats
més emblemàtics de la cuina local, “El niu”. Els
establiments participants han estat, L’Arc, La
Xicra, Pa i Raïm de Palafrugell; restaurant el
Balcó de Calella – Hotel Sant Roc, de Calella; els
restaurants Hotel Casamar, Hotel Llafranc, Hotel
Llevant, Hotel El Far, de Llafranc; el restaurant
Hotel Tamariu i Can Martí Patxei.
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.
Pel que fa al vi, no s’ha pactat un vi en concret
amb tots els restaurants sinó que Grau ha ofert
una selecció de vins Espelt i cada restaurant.
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.

2016

2015

2014

Nº RESTAURANTS

10

9

10

MENÚS

322

218

189

Per tant, podem dir que aquesta edició ha estat un èxit. Aquest èxit ve donat per les accions de
comunicació que s’han fet com per exemple l’espai patrocinat al “Amb molt de gust” de RAC1
on els guanyadors han agraït el tracte rebut amb trucades i correus electrònics.
A més, el temps també hi ha ajudat. A diferència de l’any passat on l’estiuet de Sant Martí es va
avançar i va coincidir amb el niu, aquest any, les jornades del Niu han coincidit amb uns dies de
tardor que han afavorit la venda d’aquest plat als restaurants.
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11.9 NADAL A PALAFRUGELL
La pista de gel de Palafrugell supera els
6.000 patinadors al llarg del Nadal 2016.
Un total de 6.347 patinadors van passar per la
pista de gel durant les festes de Nadal. Una
dada que supera els números de l’any anterior,
on l’afluència de públic ja havia augmentat un
12%. A més a més, com és habitual durant la
primera setmana d’obertura els escolars
palafrugellencs van poder gaudir gratuïtament
de la pista.
Cal tenir en compte que aquest nombre de
patinadors 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’hi ha
dut a terme activitats complementàries com
espectacles
infantils,
cercaviles,
balls,
exhibicions de patinatge, concerts com el del
dia de Nadal a càrrec del grup Rock’n Roll
Brothers i moltes altres activitats per a qualsevol tipus de públic.
A banda de la pista de gel també s’han realitzat activitats de dinamització comercial als carrers
del municipi com ara la Fireta Solidària, cercaviles, animació al carrer amb personatges
infantils, tallers de maquillatge, jocs tradicionals, patge reial i una de les novetats d’aquesta
edició va ser la presència als carrers el dia 31 de gener de l’home dels nassos, activitat molt
ben rebuda per part dels palafrugellencs.
ANY

PATINADORS

INGRESSOS
TAQUILLA

INGRESSOS
ESTANTS

INGRESSOS
PUBLICITAT

2016

6.347

22.422,00 €

3.387,73 €

3.388,00 €

2015

6.277

22.171,00 €

3.750,73 €

2.492,00 €

2014

5.604

20.147,00 €

3.387,73 €

3.194,40 €

Les xifres posen en relleu que, la pista de gel conjuntament amb les activitats de dinamització
als carres, son activitats consolidades com un referent no només al municipi sinó també a
nivell de tota la comarca.
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11.10 CAP D’ANY A PALAFRUGELL

El mes de novembre de 2016 des d’alcaldia se sol·licita a l’IPEP organitzar alguna activitat per
celebrar la nit de cap d’any a Palafrugell.
Amb l’objectiu de dinamitzar l’oferta d’oci nocturn al municipi de Palafrugell per aquesta nit, i
des del punt de vista de la promoció econòmica de la vila, es proposa fer una campanya
promocional conjunta amb tots els locals d’oci nocturn que obren les seves portes a partir de la
mitjanit del dia 31 de desembre de 2016.
Es convoquen els set principals locals de nit del municipi a una reunió i se’ls ofereix fer una
campanya de comunicació conjunta que no suposa cap cost per ells i que es gestiona des de
l’IPEP: Candela, Harold’s, La Industrial, Lola’s, Lolailo, Müva i Sol de Nit.
La campanya consisteix en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disseny d’una imatge conjunta en sintonia amb la imatge del “Nadal a Palafrugell”
Pòster informatiu amb el nom dels locals
Flyer informatiu
Falques publicitàries a Ràdio Capital
Falques publicitàries a Ràdio Palafrugell
Falques publicitàries als 40 principals
Difusió de l’esdeveniment mitjançant les xarxes socials de l’IPEP
Anuncis de pagament al Facebook
Agenda cultural mes de desembre
Agenda especial pel Nadal a Palafrugell
Article a Can Bech
Difusió a les dues pantalles ubicades als dos punts d’entrada principals al municipi
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A més, l’Ajuntament de Palafrugell ofereix a aquests locals la possibilitat d’optar a una
subvenció de fins a 300,00€ per finançar el 50% de la despesa d’alguna activitat dins els
paràmetres que es defineixin a les bases de la subvenció.
Es contracta un bus perquè faci un recorregut circular passant a prop dels locals per facilitar la
mobilitat entre els clients i s’acorda per majoria contractar aquest servei. El servei del bus
comença a les 00.30h i acaba a les 6.00h, temps durant el qual es realitza el circuit de 15
minuts amb 6 parades per cobrir. El bus és gratuït pels usuaris.
11.10.1 Despeses
Les despeses derivades d’aquesta acció són:
•

Edició de material:
DESCRIPCIÓ

•

PREU IVA

Disseny i maquetació imatge

605,00 €

Impressió 4.000 flyers

111,32 €

Impressió 200 cartells

72,60 €

Repartiment

120,00 €

TOTAL

908,92€

Comunicació:
DESCRIPCIÓ

PREU IVA

124 Falques Ràdio Capital

150,00 €

90 Falques 40 principals + gravació

303,71 €

Anuncis Facebook

20,00 €

Bus nit

440,00 €

TOTAL

913,71 €
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11.10.02 Balanç
El cap d’any de 2016 a Palafrugell ha esdevingut un èxit sense precedents en la vida nocturna
de la vila, i el que és més important sense incidències i amb una valoració molt positiva per part
de tots els participants.
Tots els establiments han manifestat que el flux de visitants ha estat superior a les seves
expectatives i alguns dels establiments van acabar la major part de les existències.
Pel que fa al bus, des de Sarfa calculen que un mínim de 600 persones el van utilitzar.
Arrel d’aquesta iniciativa el col·lectiu d’establiments ha manifestat la seva voluntat de seguir
treballant aquesta línia, repetir l’acció de cares al proper cap d’any i realitzar noves activitats de
manera conjunta.
Es valora doncs que s’han aconseguit els principals objectius marcats:
•

Oferta d’oci a Palafrugell amb la característica de ser una proposta transversal per a tots
els públics. Sense segmentar i amb lliure accés per totes les persones, inclosos els
menors d’edat.

•

El sector públic no fa competència a un sector privat que lluita per consolidar-se, sinó
que a l’inversa, els ajuda a promocionar-se.
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12. COL·LABORACIONS AMB ALTRES ACTES

12.1 FESTIVAL JARDINS DE CAP ROIG
Del 08 de juliol i el 17 d’agost ha tornat a Calella de
Palafrugell el Festival Jardins de Cap Roig. 26 concerts
amb artistes com Rod Stewart, Sergio Dalma, Status Quo,
Manel,...
Com cada any, l’IPEP hi ha col·laborat donant suport a la
difusió del festival i amb personal fent d’acomodadors.

12.2 RADIKAL MARBRAVA
El dies 8 i 9 d’octubre de 2016 ha tingut lloc la 8a Radikal
Marbrava 1.5 i la 7a Radikal Marbrava 7.0. Travessia
d’aigües obertes entre els nuclis costaners de Calella de
Palafrugell i Llafranc organitzada pel Club Natació Radikal
Swim.
Aquesta travessia s’ha organitzàt amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Palafrugell, l’Institut de Promoció
Econòmica de Palafrugell i l’Institut Municipal d’Esports de
Palafrugell.
Més de 1.000 nedadors hi ha participat aquest 2016 essent
un èxit d’ inscripcions total i consolidant la Radikal Swim
Marbrava com una de les millors proves esportives que se
celebren a Catalunya i a l’Estat Espanyol.
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12.3 EURO MÀSTER LASER CUP 2016
Calella acull des de 2006 aquesta regata de ressò
europeu que compte amb els millors regatistes de Laser
en la categoria Màster d’arreu d’Europa (navegants
majors de 35 anys).
Aquest any s’ha celebrat el IX Trofeu Calella
de
Palafrugell, Memorial Pitus Jiménez del 7 al 10 d’abril.
Hi han participat un centenar de regatistes d’arreu
d’Europa (França, Suïssa, Regne Unit, Holanda,
Bèlgica, Itàlia, Austràlia, Mònaco, Alemanya, Suècia,
Noruega i Espanya.
El primer dia va servir per registrar els participants i
realitzar un entrenament i del 8 al 10, ambdós inclosos,
es va realitzar la regata pròpiament dita.

12.4 FESTES DE PRIMAVERA

Les Festes de Primavera aquest any han arribat a
la 54ena edició. Tenen lloc a Palafrugell durant la
Pasqua Granada. L’aportació realitzada per l’IPEP
ha estat de 4.801,00€ destinats a promoció i difusió
de les Festes.
de les
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12.5 FESTIVAL D’ESTIU JJMM
A l’estiu també se celebra en diferents indrets del
municipi, el Festival d’estiu organitzat per
Joventuts Musicals de Palafrugell. Com cada any,
l’IPEP col·labora amb JJMM a través de la venda
d’entrades dels concerts a les oficines de turisme
del municipi, així com la difusió en les pantalles
lluminoses de l’entrada de Palafrugell.
8

12.6 FESTIVAL DE COUNTRY
Aquest any hem organitzat el nostre 16è festival, al recinte de la Bòbila de Palafrugell els
dies 26, 27, 28 i 29 de maig. El va començar a celebrar-se l'any 2001 amb un festival
benèfic organitzat per ECMA/Balls Country (Rafel Corbí) amb la participació de Scooter
Lee, Sharon B, Rio Seco, La Rural Company, The Hot Country .... Des de llavors ha estat
un esdeveniment anual amb balladors de tot el país i d’altres contrades, que volen unir-se
a nosaltres en les nostres activitats. Persones que han passat a formar part de la família
com els instructors Grrowler (John Rowell) i Debbie Ellis, i, més recentment, Chris
Hogdson, Gaye Teather, Robert Lindsay, Rob Fowler, i els instructors convidats del nostre
país (i Andorra i França) que hi han deixat la seva empremta profunda. Artistes com els
esmentats anteriorment, o altres com Pep Sala, Kathy Chiavola, Cole's Country, The
Dean Brothers i grups del nostre país que, un any o un altre, hi han participat.
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