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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE l’INSTITU T DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL DE PALAFRUGELL DE L DIMARTS 5 
D’ABRIL DE 2022 

 

 ASSISTENTS:  

 

Vocals: 

Sr. Joan Vigas 

Sr. Jaume Palahí 

Sr. Joan Farré 

Sr. Alfons Rius 

Sr. David Font 

Sr. David Sánchez 

Sr. Francesc Montero 

Cap de promoció econòmica: 

Sra. Sílvia Beleña Luís 

Secretària: 

Sra. Eva Torres Nieto 

Interventor: 

Sr. Gustau Tapias Solà 

 
A la sala d’actes del teatre municipal de Palafrugell, el dia 5 d’abril de 2022 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 Nicolazzi, el Sr. Enric Cruz, 
el Sr. Josep Ramon Sepúlveda i el Sr. Álex Moral excusen la seva assistència. 

 

1. Lectura de l’acta del mes de març. Aprovació.  

 

Falta afegir la última part de l’acta i s’acorda fer la lectura i aprovació a la Junta del 
mes de maig. 

 
2. Flors i violes 2022. Informe.  
 
Els dies 29, 30 d’abril, i 1 de maig, Palafrugell tornarà a acollir el festival Flors i Violes.  
 
Enguany s’està treballant en un festival organitzat dins de l’antiga normalitat. Per 
aquest motiu, es planteja un recorregut a través d’espais i carrers, que acolliran 
decoracions, concerts, espectacles i activitats diverses.  
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Recuperarem espais emblemàtics com ara Plaça Nova, el pati de la Biblioteca, la 
plaça de l’Església, la casa Tano Pissano, els Forns de la Bòbila, la plaça de Can 
Mario, Els porxos del Mercat o la plaça d’Ermengarda 
 
I descobrirem espais inèdits com ara la glorieta de l’Ajuntament, l’antiga quadra de 
l’Hostal l’Estrella o l’antic magatzem Pruneda Carbó.  
 
També hi prendran part una vintena de carrers del centre i d’altres espais, oferint una 
gran conjunció de colors i formes. 
 
Tots els concerts i espectacles són gratuïts, excepte els “Tastets indians” a càrrec de 
la Gastronòmica (tast de 3 vins maridats i 3 xocolates), activitat inclosa dins del Pla 
d’accions 2022 de la Xarxa de municipis indians dins el festival Flors i Violes i que 
tindrà un cost de 5€ per persona amb aforament limitat a 25 persones; i el circ situat a 
la plaça de Can Mario “Sin Remite” que tindrà un cost de 4€. 
 
Així mateix, aquest any, repetim la bona experiència i, conjuntament amb l’àrea de 
cultura, organitzem el 2n concurs “Palafrugell canta”, un concurs per donar a conèixer 
el talent musical de joves del municipi. Entre tots els participants, els 5 finalistes 
tindran l’oportunitat de tocar al pati de la Biblioteca el dissabte 30 d’abril. El premi pel 
guanyador serà l’enregistrament d’un EP, ajudant-los així a promoure i difondre la seva 
música. 
 
Altres activitats com el ja habitual menú Flors i Violes, que ofereixen diversos 
restaurants del municipi, així com el concurs d’aparadors organitzat per Oohx!gen, 
acabaran de complementar el cap de setmana de l’1 de maig i donar una bona  
benvinguda a la primavera. 
 
De la mateixa manera, els espais culturals del municipi faran jornades de portes 
obertes i alguna activitat, en motiu del Festival.  
 
 
PROGRAMACIÓ 2022  
 
Divendres 29 d’abril 
• 21.30 h - Espectacle inaugural de Mapping “Chronos” o “la joie de vivre”, a càrrec 

de Lighthink Lab. Façana de l’Ajuntament. Repetició de passis a les 22.15 i a les 
23.00 h 

• 22.00 h - Concert amb The Gramophone Allstars Big Band. Espai Els Forns 
• 23.30 h - Sessió de dj. Espai dels Forns.  
 
 
Dissabte 30 d’abril 
• Tot el dia -  Concurs  #PalafrugellCanta. Pati de la Biblioteca. 
• Matí i tarda - Espectacle de circ - teatre “Sin remite”. Pl. de Can Mario. Preu: 4 € 
• 12.00 h - Espectacle de màgia "Andrew i el bagul màgic", de Toni Cors. Casa Tano 

Pissano. 
12.30 h - Concert líric (òpera, sarsuela, cançó catalana i iberoamericana) amb la 
soprano Indira Ferrer, acompanyada a la guitarra per Mauri Campos. Balcó del 
Centre Fraternal. 

• 18 i 19.30 h.- Espectacle d'acrobàcia aèria amb aro "Aurora", a càrrec de 
Silver&Gold. Pl. d’Ermengarda. 

• 18.30 h - Concert amb Anna Ferrer Segura. Presentació del disc "Crit a la vida". 
Glorieta de l'Ajuntament. 
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• 21.00 h - Concert amb Sotrac. Espai Els Forns. 
• 21.30 h - Espectacle inaugural de Mapping “Chronos” o la “joie de vivre”, a càrrec 

de Lighthink Lab. Façana de l’Ajuntament. Repetició de passis a les 22.15 i a les 
23.00 h 

• 23.00 h - Concert amb Ginestà. Presentació del disc "Suposo que l'amor és això". 
Espai Els Forns. 
 

Diumenge 1 de maig 
• Matí i tarda - Espectacle de circ - teatre “Sin remite”. Pl. de Can Mario. Preu: 4 € 
• 12.00 h - Gran concert  infantil i familiar amb els Atrapasomnis. Espectacle “Anem 

amunt”. Espai Els Forns. 
• 12.30 h – Concert de Pep Poblet amb “Saxsessions”. Balcó del Centre Fraternal. 
• 17.30 i 18.30 h - Espectacle de circ “SuperManletí”, a càrrec de Cia. TotalCirc. 

Porxos del mercat. 
18.30 h - Concert amb Mireia Costas i entrega de premis de la 2a edició del 
#PalafrugellCanta. Pati de la Biblioteca. 

• 18.00 h  Tastets indians. Tast de vins i xocolates. Casa Tano Pissano 
19.00 h - Concert amb Perseidas en Marte. Glorieta de l'Ajuntament. 

• 20.00 h - Concert amb David Ros. Espai Els Forns. 
• 22.00 h - Concert amb Miquel Abras. Gira 20 anys. Espai Els Forns. 
 
El Sr. David Sánchez demana quants patis hi ha, a part dels oficials i si es farà control 
d’aforament als patis. 
 
La Sra. Sílvia Beleña li explica la feina del director artístic i del director musical, que 
són els que trien els espais i els artistes. També comenta que hi ha una vintena 
d’espais privats entra espais i carrers. Referent a l’accés als Forns serà lliure, no 
caldrà entrada i no hi haurà aforament limitat pel COVID, sí l’aforament que té 
habitualment l’espai. 
 
3. Valoració de les Jornades d’oportunitats laboral s. Informe.  
 
Al llarg de tres dies (14, 15 i 16 de març), s’han celebrat a Palafrugell les 6es Jornades 
d’Oportunitats Laborals, organitzades per l’Institut de Promoció Econòmica (IPEP). 
 
En la sessió de dimecres, dedicada a la realització d’entrevistes entre empreses i 
persones en cerca de feina, es van fer 455 entrevistes de feina. En total, hi ha 
participat 113 persones en recerca de feina i un total de 49 empreses amb 111 ofertes 
laborals, que suposen 210 vacants. 
 
Enguany, les ofertes disponibles han estat de diferents àmbits com l’hostaleria, 
comerç, construcció, oficina o mecànica entre d’altres, amb posicions com cuiner, 
arquitecte, operari, socorrista, cambrer, vigilant de zona blava, etc. 
 
A banda de la sessió dedicada a entrevistes, els dos dies anteriors en van realitzar 
diferents xerrades i debats destinats a empreses i persones treballadores, així com a 
persones en recerca de feina i/o emprenedores. En aquestes conferències es van 
tractar temes com les cryptomonedes i el blokchain, l’exportació i l’emprenedoria, entre 
d’altres.  
 
Aquestes dues jornades de conferències han estat la novetat d’aquest any. La bona 
valoració que n’han fet les persones assistents, en referència a les temàtiques, la 
qualitat dels ponents i les experiències compartides, assegura la continuïtat d’aquest 
format per a les següents edicions. 
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Degut a l’ampliació de la Jornada amb les xerrades i debats, les trobades s’han 
realitzat a diferents espais del municipi: Museu del Suro de Catalunya, Teatre 
Municipal i Centre Fraternal. Amb la descentralització dels espais es vol donar a 
conèixer el patrimoni cultural del municipi, agraint d’entrada a les entitats que ens els 
cedeixen per celebrar-hi cada una de les jornades. 
 
El Sr. Joan Farré demana si és cert que hi ha falta de gent per l’hosteleria i si les 
empreses troben personal. 
 
La Sra. Sílvia Beleña comenta que és el perfil més sol·licitant i que hi ha moltes ofertes 
de feina i poca gent d’aquest perfil. Sobretot són ofertes estacionals i, en ocasions, poc 
valorades i que costa cobrir. 
 
 
4. Valoració La Garoinada 2022. Informe.  
 
El balanç final de la Garoinada 2022 és que és sens dubte, una campanya 
gastronòmica de referència en quan a experiències i gastronomia.  
 
No podem comparar amb els anys 2020 i 2021 perquè recordem han estat anys molt 
durs entre pandèmia, confinament, tancament perimetral i reducció de l’aforament. Per 
tant basem la comparativa de resultats en l’any 2019.  
 
La campanya començava el 14 de gener i fins al 27 de març.  
 
Ha estat un any extraordinari en quant a xifres. El número de menús i racions servides 
aquest any ha estat gairebé 7,41% superior a l’any 2019.  
 
Pel que fa als paquets de cap de setmana també s’ha augmentat en un 97.96%  
 
Val a dir que la meteorologia de gener i febrer ha estat excel·lent, més pròpia de 
primavera que d’estiu, fet que convidava a gaudir del temps i l’aire lliure, i ha permès 
sortir cada cap de setmana amb el vaixell i fer les activitats sense anul·lacions ni 
canvis d’última hora.  
 
En canvi el mes de març ha estat més plujós i fred, aturant aquest ritme tant positiu 
que portava la campanya i obligant a canviar dates de sortida en vaixell. A mitjans de 
març, hi va haver temporal, fet que va impedir la pesca de garoines i es va haver 
d’anul·lar alguns paquets per falta de producte. 
 
La novetat d’aquest any, ha estat introduir una tercera activitat a escollir en el paquet 
premium, amb un tast de vi maridat, a càrrec del patrocinador de la campanya, Vins i 
Licors Grau.  
El tast es va oferir només un dia, el divendres 25 de febrer a les 19.30h. Va ser una 
activitat amb aforament limitat a 15 persones, que finalment es va celebrar amb un èxit 
de 20 assistents.  
 
La comunicació i promoció amb els mitjans de comunicació que treballem habitualment 
per a la campanya (ràdio Palafrugell, TV Costa Brava, Ràdio Capital, Diari de Girona, 
El Punt...).  
Es va tornar a recuperar les campanyes de sorteig amb RAC1 i amb la Ràdio France 
Blue.  
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A nivell digital, les campanyes de publicitat es van fer seguint el mateix criteri, orgànic 
(gratuït)  i amb una promoció de pagament amb una inversió per canal de 120€ a nivell 
català i sud de França (Facebook i Instagram). 
 
En aquesta graella podem veure la comparativa dels darrers 3 anys:  
 
 ANY 2019 ANY 2020 ANY 2021 ANY 2022 
RACIONS 1.980,5 1.300,5 806 1.424* 
MENÚS 6.435,0 3.020,0 1.405 7.518* 
 
*No són dades exactes perquè hi ha establiments que encara no han dit quants menús 
han fet en total.  
 
Pel que fa als paquets de cap de setmana, també es valora molt positivament i es 
superen les xifres de l’any 2019. 
 

Xifres: 

2022 Paquets totals venuts: 776 paquets  

 140 Cap de setmana PREMIUM + sortida en vaixell 
 459 Cap de setmana 
 78 Entre setmana 
 78 Menú Garoinada + sortida en vaixell 
 20  Menú Garoinada + tast de vi 

1 Menú Garoinada + senderisme 
 

2021 Paquets totals venuts: 22 paquets  

 3  Cap de setmana PREMIUM + sortida en vaixell 
 12 Cap de setmana 
 7  Menú Garoinada + sortida en vaixell 
 

2020 Paquets totals venuts: 187 paquets  

 33 Cap de setmana PREMIUM + sortida en vaixell 
 2  Cap de setmana PREMIUM + ruta de senderisme 
 109 Cap de setmana 
 10 Entre setmana 
 28 Menú Garoinada + sortida en vaixell 
 5             Menú Garoinada + ruta de senderisme 
 
2019 paquets totals venuts: 392 paquets  

254 cap de setmana sense vaixell  

107 cap de setmana amb vaixell  

31 menú + vaixell 

  
 
 
Pel que fa a la participació d’establiments, aquest any hi ha hagut un total d’11 
restaurants participants i 5 allotjaments. 1 baixa (Hotel Casa Peya) 
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Els restaurants participants: L’Arc, Centre Fraternal, La Xicra i Xadó (de Palafrugell),  
El Far, La Llagosta, Llafranc i Terrassa Terramar (de Llafranc), El Balcó de Calella, El 
Càntir  i Les Voltes de Calella by Es Portal (de Calella). 
Hotels: Can Liret (de Palafrugell), Alga i Sant Roc (de Calella), El Far i Llafranc (de 
Llafranc). 
 
Els restaurants han ofert, a part de l’entrant de garoines, l’opció de triar entre 2 segons 
plats: entre platillo de l’Empordanet o bé un plat alternatiu diferent en cada restaurant, 
unes postres de grana de capellà, aigua, vi i cafè. Els menús estaven maridats amb 
vins del celler Espelt. El seu preu variava entre 35€ i 48€, depenent de l‘establiment. 
 
 
Xifres: 

Menús + racions garoines 
 
Any 2022 (11 restaurants)  8.942,5 menús + racions.  Mitjana de 813 per restaurant  
Any 2021 (11 restaurants)  2.211 menús + racions. M itjana de 201,0 per restaurant  
Any 2020 (13 restaurants)   3.916,50 menús + racions. Mitjana de 301,2 per restaurant  
Any 2019 (10 restaurants)   8.325,50 menús + racions. Mitjana de 832,5 per restaurant  
Any 2018 (9 restaurants)   5.485,5 menús + racions. Mitjana de 609,5 per restaurant 
(falten dades dos restaurants) 
 
 
ACCIONS DE PROMOCIÓ 
 

Presentació 

El mateix divendres, 14 de gener, dia que començava la campanya, es va celebrar la 
presentació a l’Hotel Llafranc, una presentació que va consistir en una roda de premsa 
adaptada a les mesures de seguretat (en un espai amb ventilació, amb distància, 
mascareta i sense cap aperitiu).   
 

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.  

Un cop finalitzada la presentació és va procedir a fer la sessió de fotografia dels 

cuiners i cuineres de la campanya amb l’artista del cartell, a la mateixa platja 

 

Recull de premsa 
 
ENTREVISTES 

• Ràdio Estel. 09/01/2022. Entrevista a Sílvia Beleña  
• 40 Principals.  15/01/2022 al 19/02/2022. Falca de ràdio – caps de setmana 
• Ràdio Girona.  21/01/2022. Entrevista a Xavier Nicolazzi  
• Ràdio Palafrugell.  14/02/2022. Entrevista valoració i tast de vi 
• Ràdio Torelló.  23/03/2022. Entrevista campanya a Sofia Font 
• Roda de premsa  a Hotel Llafranc. 14 de gener de 2022 (11.00 h ) 
• Programa en directe a connecti.cat  (Televisió Costa Brava) al Rest. Terrassa 

Terramar. 16 de febrer 2022 (17.30 h) 

XARXES SOCIALS 
• VisitPalafrugell i IPEP   
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• Ajuntament de Palafrugell 
• Junts per Palafrugell  
• Gent del poble 
• Ràdio Palafrugell  
• Establiments participants 
• Costa Brava Pirineu  
• Som Gastronomia . 09/01/2022 – FB i IG  

o https://www.facebook.com/SomGastronomia / 
https://www.instagram.com/p/CYgOXOxIRAd/  

• @ILoveCostaBrava.  22 i 23 de gener de 2022. Reportatge (Hotel Alga, Rafael 
i La Llagosta).  

o https://www.facebook.com/iLoveCostaBrava-2313091885570651/  
• Reportatge  Dalí i la Garoinada:  

o https://ilovecostabrava.es/best-of/garoinada/ 
 

 
RECULL DE NOTÍCIES 
 
 
PREMSA DIGITAL  

• Time out. 29/11/2021 
o https://www.timeout.es/barcelona/es/que-hacer/experiencias-originales-

para-regalar-esta-navidad  
• Festa Catalunya. 10/01/2022 I fins 27/03/2022 

o https://www.festacatalunya.cat/index.jlc?md=articles&accio=aquesta_set
mana&id=0&lg=cat&p_actual=2 
 

o https://www.festacatalunya.cat/articles-mostra-1558-cat-
la_garoinada_de_palafrugell.htm 

  
• Comunicació Palafrugell. 14/01/2022 

o http://comunicaciopalafrugell.cat/premsapalafrugell/turisme/5666-un-
any-mes-la-garoinada-protagonitza-l-hivern-a-palafrugell  

 
• Surt de casa. 20/01/2022 

o https://surtdecasa.cat/emporda/agenda/2022/la-garoinada/184121 
• Fem turisme.  20/01/2022 

o https://www.femturisme.cat/ca/agenda/-campanya-gastronomica-de-la-
garoinada  

• Portada FEM TURISME : Del 20 gener al 27 març 
o  https://www.femturisme.cat/ca/portada/82  

• Televisió Costa Brava.  16/02/2022 
o https://www.tvcostabrava.com/redaccio/cultura/gastronomia/la-

garoinada-espera-superar-els-10-000-menus 
• Festa Catalunya . 10/03/2022 

o https://www.festacatalunya.cat/articles-mostra-1558-cat-
la_garoinada_de_palafrugell.htm  

• Xarxa de televisions locals de Catalunya. 15/02/2022 
o https://www.tvcostabrava.com/a-la-carta/connexions/connexio--la-

garoinada-augura-mes-de-10-000-menus  
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PREMSA ESCRITA 
• Revista sortida. 01/12/2021 

o http://www.cadenapirenaica.com/web/sortida/arriba-el-fred-i-amb-ell-la-
garoinada-2/  

• Revista GiDona. (pàg. 24 i 25 – pdf guardat). 01/01/2022 
o https://www.gidona.cat/n168-gener-2022/  

• Revista Can Bech (pàg. 12 i contraportada). Desembre 21 – Gener 22  
o http://www.comunicaciopalafrugell.cat/images/stories/canbech/CAN_BE

CH_70_internet.pdf  
• Diari de Girona . 28.01.2022 

o https://www.diaridegirona.cat/accents/2022/01/28/oci-girona-29-30-
gener-62052978.html  

• Revista Turism. Gener 2022 
o https://issuu.com/magazinesalut/docs/pdf_issuu_turisme_n_85_gener_2

022  
 

El Periódico de Catalunya. FALDÓ DE DIARI. 4, 5 I 6  de febrer 2022  
o https://kioscozeta.pressreader.com/@Reader24903920/csb_wh1_fRzsD

OmzTyRUvvb_9JouaobiAbTpM116NwNLyWgChwlf10iJqqQpGSviBhW
uiZFcRjJ4DHHOgqe9h9c0HA 
 

o https://kioscozeta.pressreader.com/@Reader24903920/csb_mVdnx4vfL
RR8ZdrdH4XiDuYcpuznwrIPB5XlAJ-
F50avKmokgxnrXsCX0kk69LW5xiMbGO3kXfnxWC3KWXMO6A 

 
o https://kioscozeta.pressreader.com/@Reader24903920/csb_3gMnL4Y3f

KHEOnqzMUQdeykHfJDpFkHZiTxNbPN6dsnkKT-
fDH34enXSBOBKL8eQ_64ZRiD5ODd561Zqg_ToXw 

• La Vanguardia. 6 de febrer de 2022 
o https://www.lavanguardia.com/encatala/20220207/8038880/exit-public-

garoinada-palafrugell-acaba-27-marc.html  
• 9 ONCE Plus. Març/Abril 2022. Edició en paper 

o https://www.9onceplus.com/producto/revista-9once-plus-no-103-marzo-
abril-2022/  
 
 

 
MAILING:  
 
Hem tramès informació a través de Newslee a 5.160 contactes el 18 de desembre, el 
10 de febrer i el 10 de març 
  
ALTRES SUPORTS:  

• Plafons entrades del municipi 
• Pantalles electròniques 
• MUPIS 
 

XARXES SOCIALS 
www.lagaroinada.cat: informació detallada de la campanya, amb enllaços directes a 
les reserves dels paquets, per tal de facilitar a l’usuari la reserva.  
 
Seguiment de la campanya a Facebook, Instagram i Twitter. 
 
 
PUBLICACIONS A XXSS:  
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FACEBOOK Turisme.Palafrugell  
 

Publicacions total 16 
Promocions (valoració a part) 1 
Vídeos 1 
Compartir total 117 
Clics a enllaç 3.784 
REACCIÓ PUBLICACIONS 5.008 
ABAST  PUBLICACIONS  87.560 

 
TWITTER @ipeppalafrugell  

 
Publicacions total 18 
Clics a enllaç 98 
REACCIÓ TOTAL PUBLICACIONS 259 
ABAST TOTAL PUBLICACIONS  8.384 

 
INSTAGRAM  #VisitaPalafrugell  - #IPEPPalafrugell 
 

Publicacions total 4 
Likes total 760 
Promocions (valoració a part) 1 
Clics a enllaç 489 
ABAST PUBLICACIONS 27.449 
IMPRESSIONS PUBLICACIONS 44.308 

 
STORY #Visita Palafrugell   
 

IMPRESSIONS HISTORY (85)  26.618 
ABAST HISTORY (85) 26.172 
Click a enllaç 217 

 
STORY #IPEPPalafrugell 
 

IMPRESSIONS HISTORY (28)  6.667 
ABAST HISTORY (28) 6.573 
Click a enllaç 51 

 
 
 
PROMOCIÓ FACEBOOK  
Facebook:  
 
 
 
 
 
 
 
 
PROMO
CIÓ INSTAGRAM  
Instagram:  

Promoció 21 dies – 60 € Del 15 desembre al 5 
gener 

Abast promoció:  42.025 
Clics a l’enllaç (www.garoinada.cat):  2.711 
Reaccions :   3.068 
Compartits:  29 
Dades demogràfiques: De 55 a +65 anys  

(55% dones i 45% homes) 
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Promoció 21 dies – 30 € Del 15 desembre al 5 
gener 

Abast promoció:  25.254 
Clics a enllaç (garoinada.cat):  480 
impressions : 41.436 
M’agrada: 510 
Dades demogràfiques: De 55 a +65 anys  

(70% dones i 30% homes) 
 
 
TOTAL ABAST PROMOCIONS PAGAMENT  
 
Data promoció activa : del 15 de desembre al 5 de gener  
Abast : 67.279 usuaris  
Impressions : 44.504 Usuaris  
Despesa  total : 120,00€ 
 
Aquestes dades recollides són de les xarxes socials de turisme @VisitaPalafrugell, 
però cal destacar que es fa ressó a les xxss de l’IPEP: @IpepPalafrugell  
 
 
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, l’ha realitzat la il·lustradora Montserrat Català, 
 llicenciada de Belles Arts a la UB al 2012 i coneguda per diferents obres realitzades al 
municipi, com ara el mural situat al centre de la Vila, just a la façana del restaurant 
l’Arc, en motiu del festival Flors i Violes 2019, el mural situat a Can Genís en motiu del 
25N l’any 2019 o l’exposició a la Biblioteca el 2020, entre altres obres, (pseudònim 
MontseAbril).  
 
Amb la idea de “quan veig una garoina m’hi llençaria de caps, perquè m’agraden molt”, 

el cartell s’enfoca en l’element principal d’una garoina pintada a mà, oberta que 

representa una piscina i al capdamunt dos banyistes en estil gràfic (home i dona) que 

s’hi llencen de caps.  

El cartell va ser molt ben rebut per part dels establiments participants així com de tot el 

públic en general.  

 

Impressions  

Cartell : 300 unitats 
Díptics : 5.000 unitats. Amb la informació dels paquets i dels restaurants. 
Receptaris : 1.500 unitats. 
Postals idiomes : 800 en francès i anglès. 
Talonaris pel sorteig:  se n’han fet 5.000 butlletes. 
 
El Sr. Joan Farré demana la procedència de les persones que venen de fora a fer la 
Garoinada. 
 
La Sra. Sílvia Beleña li comenta que principalment nacional i francès d’uns 400 km 
màxim. 
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El Sr. Joan Farré també demana si valoréssim econòmicament les jornades quina 
repercussió econòmica té la Garoinada. 
 
La Sra. Sílvia Beleña comenta que uns 400.000 € de paquets i menús de la 
Garoinada. 
 
 
5. Sopars cantats Pere Bahí. Informe.  
 
La campanya porta per nom “Sopars Cantats Pere Bahí” en honor a un dels 
gastrònoms i amants del cant de taverna més reconegut del nostre territori sense cap 
mena de dubte. 
 
Es tracta d’una proposta que fusiona la gastronomia amb el cant de taverna. Els 
restaurants oferiran un menú temàtic amb un preu tancat que clourà amb una actuació 
en directe de cant de taverna i un cremat. 
 
Els vespres de divendres i dissabte, del 6 al 28 de maig de 2022 (4 caps de setmana), 
es celebrarà la campanya gastronòmica “Sopars Cantats Pere Bahí”. 
 
6 establiments oferiran uns menús tancats, a partir de 35€, que aniran acompanyats 
d’un concert amb un grup de cant de taverna on s’ha prioritzat els grups del municipi. 
 
El menú  consisteix en:  

Aperitiu 
Entrant 
Catxoflino  

 Postres de músic 
Aigua, vi i cafè i cremat  
Preu amb IVA inclòs a partir de 35€. 

 
Els restaurants participants a la campanya rebran un incentiu de 125 € + IVA per 
concert programat, fins a un màxim de dos concerts per establiment. 
 
Per tal de promoure l’esdeveniment, s’editarà un cartell i una postal 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 
 
Centre Fraternal  
Plaça Nova, 4 
Palafrugell  – Tel. 972 30 00 03 
www.centrefraternal.com  
 
Preu: 35 € 
 

 
 
28 de maig de 2022 
NEUS MAR 

 
El Balcó de Calella  - Hotel Sant Roc 
Pl. de l’Atlàntic, 2 
Calella - Tel. 972 61 42 50 

 
 
13 de maig de 2022 
ELS CREMATS 
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www.santroc.com 
 
Preu: 50 € 
 

 

 
El Càntir Restaurant – Hotel Alga 
Avda. Joan Pericot i Garcia, 55  
Calella – Tel. 972 61 70 80 
www.algahotel.com  
 
Preu: 50 € 
 

 
 
 
14 de maig de 2022 
ARJAU 

 
Les Voltes de Calella by Es Portal 
C. Les Voltes, 7 
Calella – Tel. 972 61 55 48 
www.lesvoltesdecalella.com  
 
Preu: 55 € 
 

 
 
 
6 de maig de 2022 
PORT-BO 
 

 
Hostal La Llagosta 
C. de Francesc de Blanes, 24 
Llafranc – Tel. 972 30 01 15 
www.hostallallagosta.com 
 
Preu: 50 € 
 

 
 
27 de maig de 2022 
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 € 
 

 
 
 
7 de maig de 2022 
PORT-BO 
 

 
 
 
OBSERVACIÓ:  
 
Hi ha un interès notable en participar però cal destacar que:  
• Dos restaurants  no han participat a la campanya perquè el seu establiment és 

molt petit i tenen encara una mica de recança de tenir tanta gent junta sense 
distància de seguretat.  

• Un restaurant  no ha participat perquè té l’establiment en reformes i al maig encara 
no hauran finalitzat les obres. 

 
6. Conveni entre l’Institut de Promoció Econòmica d e Palafrugell i l’Agrupació 

de Comerciants de Palafrugell (Oohxigen) per l’ator gament d’una subvenció 
per al desenvolupament del seu pla d’actuacions 202 2. Aprovació . 

 
Vist l’informe emès per la gerent de l’IPEP en el qual es posa en manifest que 
concorren les següents circumstàncies excepcionals que possibiliten la concessió 
directe d’una subvenció a l’Agrupació de Comerciants de Palafrugell (Oohxigen): 
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Que l’article 5 dels seus Estatuts, l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell 
afavoreix les activitats i les accions destinades a fomentar la promoció i la dinamització 
del comerç. 
 
Que Oohxigen Palafrugell, Comerç i Negoci, segons el que estableix l’article 2 dels 
Estatuts de l’entitat, té com a objectius la promoció, l’ajut, l’assessorament i l’expansió 
de l’activitat comercial, en general, del terme municipal de Palafrugell, i tot allò que 
pugui redundar en el seu benefici, així com col·laborar amb l’administració pública per 
crear les condicions més idònies per a l’exercici comercial. 
 
Que l’article 25.1 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim  local (LRBRL), atribueix al municipi la competència per a promoure tota mena 
d’activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat 
veïnal.  
 
Que, d’acord amb l'article 3 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de  
subvencions (LGS) i l'article 2.1 del Reial decret 887/2006, 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament d'aquesta Llei (RLGS), les subvencions atorgades per les 
entitats que integren l'Administració local s'ajustaran a les prescripcions d’ambdues 
normes. 
 
Que la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) 
determina, al seu article 22.2, que es podran concedir de forma directa les 
subvencions previstes nominativament en el Pressupost de les entitats locals, en els 
termes recollits en els convenis i en la normativa reguladora d’aquestes subvencions, i 
a l’article 28 estableix que els convenis seran l’instrument habitual per canalitzar 
aquestes subvencions. 
 
Que l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
(RLGS) determina que el procediment de concessió de subvencions directes pot 
concloure amb un conveni, el qual ha de contenir tot un seguit d’extrems que es 
recolliran en aquest conveni regulador. 
 
En conseqüència, es proposa a la junta de govern de l’IPEP, l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.-  Aprovar la concessió de subvenció al següent beneficiari per l’import que 
s’indica i amb el percentatge de finançament corresponent: 
 
 
ENTITAT Agrupació de Comerciants de Palafrugell 

(Oohxigen)  
OBJECTE Desenvolupament Pla d’actuacions 2022 
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA 17.000 € 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA 17.000 € 
IMPORT A JUSTIFICAR 42.500.00 € 
PERCENTATGE FINANÇAMENT 40% 
TERMINI JUSTIFICACIÓ 31 de març de 2023 
APLICACIÓ PRESSUPOST 32.4310.48902 “Aportació associació Oohxigen” 
PERCENTATGE BESTRETA 90 % 
 
Segon.- Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix 
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l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, 
específicament: 
 
A) Es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada d’acord amb allò 
que estableixen les respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el 
termini establert. En cap cas el cost de l’adquisició de les despeses subvencionables 
pot ser superior al valor normal de mercat. 
 
També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin 
necessàries per a la realització de l’actuació. Les despeses indirectes i/o generals es 
poden imputar per part del beneficiari en la part que raonablement correspongui, 
d’acord amb principis i normes de comptabilitat general admesos, amb un màxim del 
13% sobre les despeses directes justificades.  
 
B) La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte justificatiu de les 
despeses realitzades i ingressos obtinguts imputables a l’activitat o projecte 
subvencionat, d’acord amb el model normalitzat disponible a la web de l’Ajuntament i 
que estarà integrat per: 
 
a) La memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, signada pel 
beneficiari o per la persona que actua en la seva representació.  
 
b) El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte 
amb identificació de l’import i la seva procedència. 
 
c) La relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb les factures o 
documents originals que acreditin aquestes despeses. 
 
d) Les despeses de personal hauran d’acreditar-se amb els rebuts de nòmines 
confeccionats d’acord amb l’ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins 
acreditatius de cotització a la Seguretat social (TC1 i TC2) 
 
e) Les factures que es presentin s’hauran d’ajustar als requisits establerts pel RD 
1496/2003, pel qual s’aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació. 
 
f) Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€. 
 
g) En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions  positives 
de trobar-se al corrent de les seves obligacions socials. 
 
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi 
constància, mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la 
subvenció rebuda, fent-hi constar el percentatge imputat. 
 
Tercer.- Aprovar el conveni regulador de les condicions d’atorgament de la subvenció.  
 
Quart.- Facultar el President perquè, en representació de l’IPEP, procedeixi a la 
signatura dels documents que siguin necessaris  per a l’execució d’aquest acord. 
 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents) 
 
7. Preu públics. Aprovació  
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Atès que el concurs per al subministrament de grades, so, llum i generadors de la 
Cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell ha significat un augment de la despesa 
d’aquesta partida, es proposa incrementar els preus de les entrades. L’increment és de 
5 € en les entrades individuals. Les entrades per grups de més de 20 persones i les 
despeses de gestió no tenen increment de preu. 
 
Els preus proposats són els següents: 
 
Entrades Preu públic  
Entrada anticipada individual 40€ 
Entrada a taquilla 40€ 
IVA exempt 

VALORACIÓ ECONÒMICA. 
 
A partir de les previsions pressupostàries contemplades en el pressupost 2022 de 
l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell s’obté la previsió de les despeses i 
ingressos derivats de la cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell . Aquest càlcul 
es realitza amb la imputació a l’activitat dels ingressos directes més una part de 
l’aportació que realitza l’Ajuntament a la globalitat d’activitats de l’IPEP. 
 
Despeses cantada havaneres Previsions inicials 
Infraestructura cantada d'havaneres Calella 140.000,00 
Assegurances cantada d'havaneres 3.000,00 
Altres despeses cantada havaneres 15.000,00 
Edició material cantada d'havaneres 5.000,00 
Grups i SGAE cantada havaneres Calella 7.500,00 
Total despeses 170.500,00 
Ingressos cantada havaneres Previsions inicials 
Entrades havaneres 34.000,00 
Mercat de les havaneres (iva 10%) 4.000,00 
Aportació Ajuntament* 78.200,00 
Aportació cantada havaneres “La Caixa” 36.000,00 

Subvenció cultura popular 

18.300,00 (pendent 
resolució amb import 
exacte) 

Total ingressos 170.500,00 
 
Cal observar que la recaptació prevista pels  preus públics de les entrades a les 
Havaneres no cobreixen el cost dels serveis prestats. Per tant el dèficit de l’activitat, 
serà assumit des de la consignació pressupostària prevista a la següent aplicació del 
pressupost:32.4320.22109 Infraestructura cantada d’havaneres Calella . Aquesta 
possibilitat està contemplada en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals,  i es justifica per raons de caràcter cultural i social com són el foment de 
l’havanera com a patrimoni cultural local i el foment de l’activitat turística. 
 
ACORD.  
 
Primer. Aprovar el preu públic de 40€ per les entrades, tant individual anticipada i com 
les entrades a taquilla, de la cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell. 
 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents) 
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8. Precs i preguntes  
 

El Sr. Alfons Rius demana si es venen totes les entrades de les havaneres. 

 

La Sra. Sílvia Beleña li explica que es venen totes on line excepte un centenar que es 
gaurden per taquilla. 

 

El Sr. Joan Farré si hi ha algun programa per casar-se a Palafrugell. 

 

La Sra. Sílvia Beleña explica que tenim un web “Wedding Palafrugell” on poden trobar 
tots els tràmits per fer el casament, empreses de càtering, restaurants, fotografia, 
música i altres serveis per organitzar un casament. 

 

El Sr. Joan Farré proposa que es faci com altre Ajuntaments que regalen algun detall 
per incentivar els casament a Palafrugell. 

 

El Sr. Jaume Palahí comenta que potser algú es casa a l’Ajuntament però després fa 
la celebració a un altre poble, no tenen perquè dir-ho. 

 

El Sr. Joan Vigas comenta que potser s’hauria de veure qui fa el regal, els 
establiments també poden oferir alguns descomptes atractius per incentivar a celebrar 
els casaments. 

 

S’aixeca la sessió quan són les 19.50h 


