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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE l’INSTITUT DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL DE PALAFRUGELL DEL DIMARTS 
11 DE MAIG DE 2021 
 
 ASSISTENTS: 
 
Vocals: 
Sr. Joan Vigas 
Sra. Margarita Mauri 
Sra. Margarida Matas 
Sr. Joan Farré 
Sr. Alfons Rius 
Sr. Jaume Palahí 
Sra. Anna Aguiló 
Sr. David Font 
Sr. Enric Gimeno 
Sr. Xavier Nicolazzi 
Sr. Àlex Moral 
 
 
Gerenta: 
Sra. Sílvia Beleña Luís 
 
Secretària: 
Sra. Eva Torres Nieto 
 
Interventor: 
Sr. Gustau Tàpias Solà 
 
Reunió virtual a través de la plataforma Zoom, el dia 11 de maig de 2021 quan són les 
dinou hores de la tarda, en primera convocatòria, es reuneix la Junta de Govern de 
l’Institut de Promoció Econòmica amb l’assistència dels qui es relacionen al 
començament de l’acta. 

 
El Sr. Josep Piferrer, el Sr. Josep Salvatella, el Sr. Xavier Gómez i el Sr. Josep Ramón 
Sepúlveda excusen la seva assistència. 
 
1. Lectura de l’acta de la junta mes d’abril. Aprovació. 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents). 
 
2. Lectura de l’acta de la junta extraordinària del mes d’abril. Aprovació. 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents). 
 
3. Valoració Flors i violes 2021. Informe. 
 
Palafrugell va tancar la 12a edició del festival Flors i Violes amb una valoració molt 
positiva malgrat les circumstàncies actuals. L’edició d’enguany va comptar amb una 
àmplia participació de la gent que va gaudir del recorregut a través d’espais i carrers a 
l’exterior. Només la presència de pluja en determinades hores del cap de setmana van 
fer que l’afluència de gent no fos més multitudinària.  
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Espais emblemàtics com plaça Nova, el pati de la Biblioteca o la plaça de l’església, 
així com altres carrers del centre, es van decorar per a l’ocasió. Tots els espais tenien 
aforament limitat i control d’accés, tal i com preveuen les mesures i restriccions 
aprovades pel Procicat. 
 
Pel que fa a les actuacions musicals, totes van omplir el seu aforament. Els espais 
previstos prèviament es van haver de traslladar a un espai interior, degut a les 
previsions meteorològiques pel cap de setmana, així doncs les activitats previstes per 
la plaça de Can Mario es van traslladar a la pista annexa del pavelló, els dos 
espectacles familiars de la plaça de l’Ermengarda i el concert de la Biblioteca a la 
Bòbila i el concurs de joves talents que s’havia de realitzar a els Forns finalment va 
tenir lloc a Els Ametllers.  
 
Els espais eren tancats, amb control d’entrada i aforament limitat de: 450 persones en 
el cas del pavelló, 120 persones en el cas de la Bòbila i Els Ametllers, tots ells amb les 
distàncies i mesures de seguretat recomanades i sense servei de bar, perquè no es 
podia oferir passades les 17h de la tarda.  
 
En el moment d’activar la reserva d’entrades on-line, tots els espectacles i concerts es 
van exhaurir en qüestió de minuts, fet que va causar força polèmica i des de 
l’organització es va decidir doblar dues de les activitats més sol·licitades (El Pot Petit i 
Orquestra Di-Versiones), que igualment un cop activades al sistema de reserves, es 
van exhaurir en poc minuts.  
 
Cal destacar que la gent que va venir al recinte sense entrada, va poder accedir 
igualment al recinte, passats 15 min de l’inici del espectacle i ningú es va quedar al 
carrer.  
L’entrada va ser esglaonada i es va poder dur a terme amb normalitat el protocol de 
seguretat i de registre, sense cues ni cap aglomeració (rentat de mans i registre 
mostrant in situ el DNI de cada assistent). Es va reforçar la seguretat i control del 
recinte amb 2 controladors d’accés i 4 auxiliars de seguretat. 
 
Cal fer esment del respecte i bona disposició, per part dels assistents, a totes les 
mesures de seguretat establertes.    
 
“Palafrugell Canta” 

Des de l’organització, juntament amb l’àrea de Cultura es va celebrar el 1er concurs de 
talent musical per a joves del municipi menors de 30 anys.  

Dels 6 participants,  Mireia Costas, de 16 anys, es va convertir en la guanyadora de la 
primera edició del concurs “Palafrugell Canta”. Dins la programació de Flors i Violes va 
realitzar el seu primer concert acompanyada de la seva guitarra i un piano. Durant 
l’actuació va interpretar diferents versions d’artistes com Ed Sheeran o Katy Perry, 
però també va aprofitar per presentar un tema propi. 

Paula Sánchez es va endur el segon premi. Els premis del concurs es van anunciar 
l’últim dia de Flors i Violes, durant el concert de l’Orquestra Di-Versiones al Pavelló 
Municipal d’Esports. Aquest acte va servir com a excel·lent cloenda d’un cap de 
setmana ple de música, flors i creativitat al municipi de Palafrugell. 

 
Menú Flors i Violes  
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Un total de 8 restaurants van oferir el menú Flors i Violes, durant el cap de setmana 
del festival. La valoració és molt positiva, malgrat les condicions meteorològiques i es 
van realitzar prop de 150 menús.  

El Sr. Alfons Rius demana com es pot fer perquè les persones que no tenen entrada, 
en cas d’anul·lació, puguin assistir al concert. Creu que hi hauria d’haver una llista 
d’espera.  En el seu cas li va passar això, no va poder assistir perquè no tenia 
entrades. 

La Sra. Sílvia Beleña li explica que les anul·lacions que s’anaven rebent es tornaven a 
activar al web i es podien reservar. El dia del concert es va fer una cua de gent que no 
disposava d’entrada. Finalment, un cop acomodat a tothom que tenia entrada van 
poder entrar totes les persones que esperaven sense entrada acreditats amb les 
dades per complir amb la normativa COVID. 

El Sr. Àlex Moral, en nom de tota la junta del mercat, felicita a l’equip de muntatge del 
flors i violes. Per altra banda explica que va entrar una furgoneta i es va emportar part 
de la decoració aèria del C. Pi i Margall. Comenta que destinen moltes hores a fer el 
material i que creu que s’hauria de tallar el carrer mentre està decorat. Demanen que 
el proper any es talli el carrer. 

La Sra. Sílvia Beleña li comenta que prenem nota i es tindrà en compte per a futures 
ocasions. 

El Sr. Àlex Moral també demana que s’hauria de recomanar que la gent que decori 
utilitzi roba perquè funciona molt bé. També demana si es pot destinar més pressupost 
perquè creu que és una festa que es beneficia al comerciant. 

La Sra. Sílvia Beleña li comenta que prenem nota i que tot dependrà del pressupost 
disponible el proper any. 

El Sr. Jaume Palahí diu que un dia de mercat una furgoneta del mateix mercat es va 
enganxar amb la decoració. Creu que el millor és que es tanqui el carrer. 

La Sra. Sílvia Beleña felicita a Oohxigen pel concurs d’aparadors. 

 
4. Campanya Sopars cantats Pere Bahí. Informe. 
 
Els vespres de divendres i dissabte, del 22 de maig al 12 de juny (4 caps de setmana), 
se celebrarà la campanya gastronòmica “Sopars Cantats Pere Bahí”. 
 
4 establiments oferiran uns menús tancats, d’entre 35 i 45 euros, que aniran 
acompanyats d’un concert amb un grup de cant de taverna. 
 
El menú consisteix en un aperitiu, un entrant, un catxoflino, postres de músic, aigua, vi, 
cafè i cremat. 
 
En total es duran a terme 5 concerts, on s’ha prioritzat els grups de cant de taverna del 
municipi. 
 
Els restaurants participants a la campanya rebran un incentiu de 125 € + IVA per 
concert programat, fins a un màxim de dos concerts per establiment. 
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Per tal de promoure l’esdeveniment, s’editarà un cartell i un díptic amb els restaurants i 
concerts programats, així com es durà a terme una campanya de comunicació a ràdio, 
premsa, internet, plafons del municipi i promoció a xarxes socials pròpies. 
 
 
Calendari establiments i concerts 
 

RESTAURANT DATES i GRUP 
El Balcó de Calella  - Hotel Sant 
Roc 
Pl. de l’Atlàntic, 2 
Calella - Tel. 972 61 42 50 
www.santroc.com 
 
Preu: 39 € 

 
 

29 de maig de 2021 
ELS CREMATS 

 

El Càntir Restaurant – Hotel Alga 
Avda. Joan Pericot i Garcia, 55  
Calella – Tel. 972 617 080 
www.algahotel.com  
 
Preu: 45 € 

 
22 de maig de 2021 

ARJAU 
 

5 de juny de 2021 
NEUS MAR 

 
Hostal La Llagosta 
C. de Francesc de Blanes, 24 
Llafranc – Tel. 972 30 01 15 
www.hostallallagosta.com 
 
Preu: 45 € 
 

 
 

11 de juny de 2021 
ELS CREMATS 

 

Restaurant Terrassa Terramar 
Ps. de Cípsela, 1 
Llafranc – Tel. 650 12 88 93 i 972 30 
02 00 
www.hterramar.com 
 
Preu: 35 € 
 

 
 

12 de juny de 2021 
PORT-BO 

  
 

 
 
OBSERVACIÓ:  
 
La disminució considerable de participants ha estat en motiu de les restriccions 
imposades per Procicat en l’aforament de comensals en els restaurants. Fet que limita 
molt als locals que no disposen de terrassa o bé són petits.  
 
Tot i així, amb la participació de 4 establiments i 5 concerts creiem que val la pena 
mantenir la campanya per fomentar el cant de taverna tradicional, la gastronomia i 
alhora donar un valor afegit als visitants del municipi.  
 
5. Campanya Estima el teu Mercat. Informe 
 
"Estima el teu mercat" és una campanya internacional impulsada per la Xarxa de 
Mercats Sedentaris de Girona, amb el suport i la participació de la Diputació de Girona 
i alguns mercats d'arreu de Catalunya. Es tracta d'una campanya que té en compte els 
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Objectius del Desenvolupament Sostenible. Aquest any, doncs, es vol remarcar la 
compra responsable i sostenible als mercats. 
 
Aquesta campanya tindrà lloc del 17 al 30 de maig. El mercat de Palafrugell 
col·laborarà en els tres nivells de la campanya indicats per l'organització. 
 
Per començar, totes les parades disposaran d'etiquetes perquè les col·loquin a cada 
producte que vulguin recomanar/promocionar. A més, cada paradista tindrà una xapa 
amb el missatge d'"et recomano amb el cor" perquè el client identifiqui a qui pot 
adreçar-se per saber més sobre aquell producte. Per altra banda, per cada compra 
dels productes amb l'etiqueta, es lliurarà al client una butlleta que haurà d'omplir i 
dipositar-la a la bústia que es posarà al mercat. D'aquesta manera, a final de cada 
setmana, es farà un sorteig d'un cistell amb productes de proximitat del mercat. Per 
últim, el mercat de Palafrugell disposarà d'un dinamitzador per a les xarxes socials, 
que se'n cuidarà de seleccionar cada dia diferents productes i recomanar-los (serà la 
mateixa persona que gestiona les xxss del mercat). D'aquesta manera es vol motivar 
als operadors, seguidors i compradors, que interactuïn al màxim durant aquestes dues 
setmanes a través de les xarxes socials. 
 
Molt important també, que des de la Diputació de Girona es faran càrrec que aquesta 
campanya arribi a tothom a través dels mitjans de comunicació. Tenen previst el 
següent: 
 
- Del 10 al 14 de maig, a través de les xxss, compartiran consells/recomanacions de 
salut i alimentació enviats pels diferents mercats que participen en la campanya. 
- I a partir del dia 18, penjaran cada dia un vídeo ensenyant els productes recomanats 
(amb les etiquetes) de cada mercat. Al mercat de Palafrugell li toca el dia 20 de maig. 
 
Més informació: 
 
1. Tots els operadors estan al cas de la campanya i excepte un, tots volen participar-hi 
i col·laborar en el cistell que se sortejarà. 
2. També faran el màxim de difusió possible a través de les xarxes socials per captar 
l'atenció al màxim de persones possibles. 
3. De moment, han arribat les etiquetes per als productes. La resta de material encara 
ha d'arribar. Ens ho proporcionen tot des de la Diputació. 
 
6. Cap de setmana de les havaneres i 54ª edició de la cantada d’havaneres. 

Informe 
 
La Cantada d’havaneres d’aquest any tindrà lloc el dissabte 3 de juliol.  
El plantejament d’aquest any és fer la Cantada amb totes les mesures oportunes per 
fer-la un esdeveniment segur. Les mesures que prendrem  inicialment són: 
 

 Activitats només al recinte de Port Bo. Aforament reduït (50% o 65%, en funció 
del què disposi el PROCICAT properament) i les mesures de control d’accés 
pertinents. El plantejament de l’auditori és el mateix que en d’altres edicions, és 
a dir, es muntarà la mateixa grada i escenari però es deixaran seients lliures 
entre els grups segons l’aforament permès. 

 No es posaran pantalles a les platges ni a plaça nova per evitar l’acumulació 
massiva de gent. 

 No tindrà lloc el mercat d’artesans. 
 Control d’aforament a les platges. 
 Control d’accés d’embarcacions. 
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 Altres mesures que anirem valorant més endavant. 
 
La direcció artística, torna a anar a càrrec d’en Francesc Sànchez Carcassés que ha 
volgut mantenir el programa de l’any passat amb els grups previstos: Port-Bo i Cobla 
els Montgrins, Els Cremats, Peix Fregit i Ultramar. 
 
El patrocini principal de La Caixa està confirmat així com la retransmissió en directe de 
la Cantada per TV3. 
 
El concert del diumenge dia 4 de juliol serà, com en els darrers anys, un dels 
espectacles que s’emmarca dins del Festival Ítaca. Actuaran Stay Homas a les 22.30 i 
a les 18.30h. Pel primer concert previst a les 22.30h es van vendre totes les entrades 
en pocs dies i per aquest motiu es va obrir un segon passi a les 18.30. 
 
El Sr. Xavier Nicolazzi demana si hi haurà post-cantada. 
 
La Sra. Sílvia Beleña comenta que, de moment, es manté l’horari d’inici de la cantada 
perquè s’espera que no hi hagi toc de queda i que, si canvia la normativa referent a 
l’horari d’obertura de bars i restaurants, es podrà fer la post-cantada o no. 
 
  
7. Precs i preguntes 
 
El Sr. Alfons Rius demana demana que s’informi de Festes de Primavera. 
 
La Sra. Sílvia Beleña li diu que és un acte que no organitza l’IPEP que s’organitza des 
de l’àrea de cultura i que ara mateix no té la programació a mà. Des de l’IPEP s’ha 
cedit espai per fer promoció. 
 
El Sr. David Font explica que Oohxigen participa amb la decoració d’aparadors amb 
disfresses dels carrossaires. També organitza un mercat de primavera. També vol 
comentar dos temes més. El primer és saber com està el conveni amb Oohxigen, ja 
que depenen molt econòmicament d’aquest conveni. 
 
La Sra. Eva Torres explica que el conveni s’aprovarà al mes de juny i es proposarà 
signatura aviat per poder fer la transferència del 90 % de l’import del conveni.  
 
El Sr. Guastavo Tàpias comenta que s’intentarà fer la transferència la mes de juny. 
 
El Sr. David Font vol comentar un segon tema. Referent al market que es farà el cap 
de setmana de St. Joan i que els hi ha sobtat que Oohxigen no estigués informant. Ells 
es van assabentar per les xarxes i creuen que fer activitats perquè vingui gent els hi 
sembla perfecte però és en horari comercial i no troben bé que no s’hagi comptat amb 
els comerciants, com a mínim, informar.  Han vist que es fa de 18 a 24h i creu que fins 
i tot hagués estat interessant oferir-ho als socis que els interessi participar. Saben que 
és una acció privada però no estan d’acord perquè segurament molta gent podria estar 
al poble i segurament marxarà cap al market. Almenys es podria haver fet a partir de 
les 20h. A la Junta d’Oohxigen els hi sap greu perquè no se’ls ha informat. 
 
La Sra. Sílvia Beleña explica com va anar aquesta petició. Des de l’IPEP fa més d’un 
any que demanen venir i organitzar-ho conjuntament amb l’IPEP ja els hi vam dir que 
no hi podríem participar. L’empresa va entrar una instància per fer-ho pel seu compte, 
es va fer informa de qualitat urbana, policia local i IPEP i tots van ser faborables. Sí 
que s’hauria d’haver informat a Oohxigen. Explica que com que el cap de setmana de 
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St Joan hi ha molta afluència turística i està pensat cap al vespre es va creure que era 
un bon reclam per aquell cap de setmana perquè hi havia tota una sèrie d’activitats 
complementàries i podia ser un recurs d’oci més. 
 
El Sr. David Font explica que com a idea per promoure activitats d’aquest estil no els hi 
sembla bé però que la consulta amb l’associació ha de ser vital per treballar 
conjuntament i, com a mínim, lligar l’horari per no trepitjar el comerç local aquell cap de 
setmana. Començant a les 20.30h creu que canvia molt la cosa. Creu que s’hauria de 
parlar amb ells per intentar canviar l’horari i, com a proposta, creu que els comerços 
haurien de tenir la opció de posar-s’hi, així hi haurà gent de casa. 
 
El Sr. Alfons Rius demana com està el market on line. 
 
El Sr. David Font explica que ara mateix tenen el tema bastant aturat. El projecte 
estava molt avançat al mes de gener però a partir de març i abril s’ha aturat.  
 
La Sra. Sílvia Beleña explica que és una plataforma d’una empresa privada que ho 
treballa directament amb els comerciants, esbrinarem en quin punt estan per exlicar-
ho. 
 
El Sr. Joan Farré vol fer la proposta. Veient les fotos de l’Enric Bruguera del llibre 
“Palafrugell desaparegut” li ha cridat l’atenció que es feien uns esports tradicionals que  
hi participava la mainada i la gent com ara mini karts, carrera de sacs. Creu que seria 
una bona proposta incorporant a la regidoria d’esports i veient el calendari de festes 
que es fa al llarg de tot l’any, es podria recuperar aquests esports tradicionals i 
incorporant els actuals com carreres de patinets. Proposa un recorregut pel centre, 
zona muralla, els dies feiners per les escoles i instituts pot ser un tema interessant. I, 
per exemple, incorporar-ho a les festes de primavera. 
 
El Sr. Àlex Moral vol proposar també integrar a les escoles al flors i violes. Per 
exemple, proporcionar material als alumnes perquè decorin el mercat o una part del 
poble. 
 
La Sra. Sílvia Beleña explica que amb edicions normals moltes escoles ja participen 
decorant la seva pròpia escola, però es pot oferir que col·laborin decorant altres 
espais. 
 
El Sr. Xavier Nicolazzi explica que a Girona temps de flors es cedeix un espai perquè 
els escolars el decorin. Troba que és molt bona opció perquè involucres a la mainada i 
comencen a formar part de les festes del poble. 
 
El Sr. Alfons Rius comenta que amb altres entitats es podria fer. 
 
La Sra. Sílvia Beleña explica que ja ho fem, per exemple, amb el PTT de jardineria. 
Qualsevol associació o entitat que vulgui participar al flors i violes ho pot fer. 
 
El Sr. Àlex Moral comenta que també es podrien fer premis per les decoracions. 
 
El Sr. Joan Vigas explica que s’han fet temes participatius amb les escoles també amb 
l’associació del càncer per exemple. El fet d’involucrar a la mainada i fer decoracions 
de les mainada fa que les famílies surtin a veure les seves creacions. Creu que és una 
bona idea integrar-los a la festa. 
 
El Sr. Joan Farré demana si el document de reactivació està ja finalitzat. 
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La Sra. Sílvia Beleña li diu que en breu es convocarà per explicar-ho. 
 
El Sr. Alfons Rius demana que la proposta que va fer el Sr. Joan Farré de mercat de 
segona mà com està. 
 
La Sra. Sílvia Beleña li diu que està a l’espera perquè tenim peticions i converses amb 
interessats en espais privats però si no tenen els permisos per fer aquesta activitat no 
es pot fer. Si ho promou l’Ajuntament s’ha de fer un concurs. 
 
El Sr. Joan Vigas explica que l’Ajuntament rep moltes propostes d’organització de 
mercats d’artesania, d’altres tipus de mercats també. Palafrugell, i a l’estiu sobretot, hi 
ha interès de fer coses a Palafrugell. S’han refusat molts coses, sobretot les que hi ha 
una periodicitat. Quan t’ho presenten en paper és molt maco, articles d’artesania, etc, 
però la realitat, a vegades no es així. Per això s’ha d’anar molt en compte amb els 
mercats d’artesania. Està d’acord amb el que ha dit en David, i creu que s’hauria 
d’haver comentat a l’associació però potser serveix per veure que el proper any es pot 
fer amb gent del poble. 
 
El Sr. David Font diu que ja s’ha plantejat però que és difícil per fer-ho des d’Oohxigen 
però que és una opció. 
 
El Sr. Joan Vigas diu que segurament s’hauria d’haver perfeccionar l’horari però dels 
errors s’ha d’aprendre i que servirà per veure com funciona i si es pot fer des de 
l’associació el proper any. La petició que es va fer era per fer-ho tot l’estiu i només s’ha 
permès fer-ho en un moment puntual per veure com funciona. 
 
El Sr. Alfons Rius que potser es pot fer un mercat d’artesania a les platges. 
 
La Sra. Sílvia Beleña explica que tenim un petit col·lectiu d’artesans a les platges i que 
s’ha de fer per concurs. 
 
El Sr. Xavier Nicolazzi demana el nom de qui organitza. 
 
La Sra. Sílvia Beleña li comenta que el nom comercial és La industrial i són els 
mateixos que ho fan a Sagaró. 
 
S’aixeca la sessió quan són les 20.15 h. 


