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ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
Conjunt de serveis i professionals que treballen pel benestar i l'empoderament de les
persones empadronades en el municipi de Palafrugell, tant a nivell individual com a nivell
comunitari.
Amb qui treballem?
Amb les persones, entitats, serveis, àrees, institucions, associacions i col.lectius que viuen i/o
treballen pel benestar social
Com ho fem?
Amb els equips, professionals, serveis, projectes, prestacions, equipaments, tecnologia...
On ho fem?
Oficines de Serveis Socials, SIS, Espai dona/Espai LGTBIQ+, Oficina d'habitatge i mediació,
domicilis...

Àrea de Benestar Social i Ciutadania Palafrugell
Direcció política - 3 regidories

Òrgans de participació :

Consell de Benestar Social
Taula municipal de matrimonis forçats
Taula d'Habitatge
Taula de Municipal de Solidaritat i Cooperació

Professionals de l'Àrea de Benestar Social i Ciutadania:
2 Direcció tècnica
6 Administració
7 Atenció Social Bàsica
14 Atenció Infància i famílies
8 Gent Gran i dependències
4 Oficina Municipal d'Habitatge
3 Espai Dona/Espai LGTBIQ+
10 Foment de la convivència i cohesió social

Benestar Social
Serveis Socials Bàsics
Exclusió social i atenció a la pobresa
Suport i promoció a l'infància i famílies
Suport i promoció gent gran i dependència
Foment de la convivència i la cohesió social

Polítiques d'igualtat
Espai dona
Espai LGTBI+

Habitatge

Solidaritat i
Cooperació

Oficina Muncipal d'habitatge

9.975
persones ateses*

*Sumatori de persones
diferents serveis de l'àrea

ateses

en

els
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EL MUNICIPI

Palafrugell és una vila i municipi de la comarca del Baix Empordà. Amb una població censada d'aproximadament
23.000 habitants és el municipi més poblat de la comarca. El terme municipal limita amb els de Mont-ras, Forallac,
Torrent, Regencós i Begur. La vila de Palafrugell és el centre del municipi, on també hi ha els nuclis rurals de Santa
Margarida i Ermedàs, Llofriu, Calella, Llafranc, Tamariu i Aigua Xelida

Palafrugell
Codi 171175
Comarca Baix Empordà
Població (2021) 23.046
Superfície (km²) 26,88
Densitat (hab./km²) 857,4
Altitud (m) 64
https://www.idescat.cat/emex/?id=171175
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El creixement de la població de Palafrugell dels últims 10 anys ha estat bastant lineal, observant-se una disminució i
manteniment del número d'habitants els anys 2014 i 2015, donant-se posteriorment un creixement més equilibrant en
els anys posteriors. L'any 2020 continua essent l'any que es van registrar més empadronaments al municipi, arribant a
23244 persones empadronades.
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Estructura de la població del municipi del Palafrugell (2021)
Població infantil
El municipi de Palafrugell té el 16,60 % de la població entre 0-14 anys
Index de referència a nivell de comarca Baix Empordà 14,80%
Index de referència a Catalunya 14,67 %

2 punts de diferència per sobre de l'índex de Catalunya i 1,8 de l'índex comarcal

Població gent gran
El municipi de Palafrugell té el 18,25 % de la població amb més de 65 anys

Índex de referència a nivell de comarca Baix Empordà 19,75%
Índex de referència a Catalunya 19,04 %

1,15 punts de diferència per sota de l'índex de Catalunya i 0,14 a nivell comarcal

Índex d'envelliment
El municipi de Palafrugell per cada 100 joves menors de 15 anys hi ha
107,30 persones de més de 65 anys, 107,30%
Índex de referència a nivell de comarca Baix Empordà 133,41%
Índex de referència a Catalunya 129,79 %

26,11 punts de diferència per sota de l'índex de Catalunya i 22,49 a nivell comarcal
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SERVEIS SOCIALS BÀSICS

Conjunt d'accions professionals que tenen l'objectiu d'atendre les necessitats socials més immediates, generals i
bàsiques de les persones, famílies i grups. Aquestes actuacions també contribueixen a la prevenció de les
problemàtiques socials i a la reinserció i integració de les persones en situació de risc socials o exclusió.
Les funcions principals dels equips tècnics que ofereixen aquest servei són les següents:
Oferir informació, orientació, assessorament, treball comunitari, detecció, prevenció i tractament social i
educatiu
Fer propostes d'atenció a les persones i d'interès per a la comunitat, dissenyar programes d'actuacions
socials i cooperar amb els altres serveis de la xarxa de benestar.
Conèixer els recursos de les prestacions socials existents i informar i ajudar en la gestió dels tràmits.

Regidoria
Àrea de Benestar Social i Ciutadania

Equip tècnic SSB
Cap d'àrea
Cap de departament
3 administratives
1 auxiliar administrativa
1 conserge
7 Treballadores socials
6 Educadors/es socials
2 Integradores socials
4 psicòlogues
5 Treballadores familiars

Perfils de la població

L'Àrea de Benestal Social i Ciutadania ha atès al llarg del 2021 les persones individuals i famílies empadronades al
municipi que s'han adreçat als diferents serveis que formen part de la nostra àrea. Recull de dades de la població
atesa:
3448 persones

1884 dones

1564 homes

2154

267

expedients familiars

altes de nous expedients familiars
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Problemàtiques

Els anys 2020 i 2021 estan marcats per la pandèmia i les repercussions d'aquesta a nivell econòmic, laboral i
d'altres problemàtiques que es posen de relleu.
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Ajudes a famílies
S'entenen com a ajuts d'urgència social i de prevenció de l'exclusió social, les prestacions de caràcter econòmic,
dirigides a cobrir les necessitats bàsiques d'aquelles persones i/o famílies a qui els manquen els recursos
econòmics suficients per fer front a les despeses específiques, de caràcter ordinari o extraordinari, necessàries
per prevenir, evitar o pal·liar situacions d'exclusió social, essent sempre un recolzament a la intervenció social
realitzada pels equips de Serveis Socials Bàsics. Els ajuts estan vinculats a una situació concreta de necessitat,
amb caràcter urgent i transitori, que la persona no pot atendre per si mateixa.
En la majoria de prestacions hi ha hagut un augment de les aportacions, clarament notable en el cas de les
primeres necessitats i en els ajuts d'inserció. En el cas de les ajudes d'infància i famílies hi ha hagut un petit
descens donat que l'any 2020, a raó de la pandèmia, es van augmentar les ajudes durant els mesos de juliol i
agost, per donar cobertura a les activitats d'estiu com a resposta a les necessitats familiars i relacionat amb la
salut emocional dels infants i joves que van ser el col.lectiu que més temps van estar confinats.
2020

2021

Primeres necessitats
Habitatge (lloguer/hipoteca/allotjament)
Subministres
Farmàcia
Ajuts gent gran
Ajuts inserció
Ajuts infàcia i famílies
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Inversió ajudes a famílies 2020

122.529,54 €

Inversió ajudes a famílies 2021

146.878,50 €

Es mantenen les dues convocatòries d'ajudes extraordinàries de caràcter econòmic adreçat a persones en
situació d'especial vulnerabilitat econòmica i social a causa de les mesures de contenció destinades a frenar la
propagació del COVID19, sobretot, a totes aquelles persones que han vist reduïts considerablement els seus
ingressos econòmics i no disposen de recursos necessaris per fer front a les necessitats bàsiques.
- Prestació econòmica social derivada de la COVID-19, any 2021
Inici de presentació de sol·licituds: 14/06/2021
Finalització de presentació de sol·licituds: 08/10/2021
L'objecte de l'ajuda és l'atorgament d'ajudes de caràcter econòmic a les persones que es troben en situació
d'especial vulnerabilitat econòmica i social a causa de la crisi econòmica arran de la pandèmia. S'atorguen per a
atendre:
Despeses d'habitatge (lloguer/hipoteca), necessitats bàsiques d'alimentació i higiene, assistència a activitats
d'estiu de nens i joves i despeses de llibres i material escolar.
https://cido.diba.cat/subvencions/11890914/prestacio-economica-social-derivada-de-la-covid-19-any-2021ajuntament-de-palafrugell
- Subvencions per activitats extraescolars curs 2021-2022 (COVID-19)
Inici de presentació de sol·licituds: 13/09/2021
Finalització de presentació de sol·licituds: 01/10/2021
L'objecte de la convocatòria és regular i fixa els criteris i el procediment de concessió en règim de concurrència
competitiva de les subvencions que atorgui l'ajuntament de Palafrugell, destinades a afavorir la participació de
menors en projectes o activitats extraescolars al municipi per al curs 2021-2022.
https://cido.diba.cat/subvencions/12273118/subvencions-per-activitats-extraescolars-curs-2021-2022-covid-19ajuntament-de-palafrugell

Centre de Distribució d'Aliments (CDA)
El Centre de Distribució d'Aliments (CDA) és un servei adreçat a les persones i a les famílies que tenen dificultats
econòmiques per cobrir de manera adequada les seves necessitats d'alimentació. L'accés al recurs és valorat per
l'equip tècnic de Serveis Socials que té en compte la situació socioeconòmica familiar/individual i valora la
documentació econòmica per activar el recurs.
El mes de setembre es va posar en marxa una mena de prova pilot la targeta moneder per a nuclis unipersonals
(persones soles) l'import de la qual equival a l'ajuda en espècie. D'aquesta manera es treballa l'autonomia i
l'organització domèstica a l'hora d'adquirir productes de primera necessitat. Han estat beneficiàries d'aquesta
iniciativa un total de 81 persones.

Entregues realitzades

Famílies ateses

Persones beneficiàries

2020

2021

6266

5261

518

481

1424

1279

740

677

684

602
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Pobresa energètica
Es considera que una llar està en situació de pobresa energètica quan no es pot pagar la quantia suficient per
satisfer les seves necessitats d'energia domèstica. Per part de Serveis Socials Bàsics, en compliment de la Llei
24/2015 de mesures urgents per afrontar la pobresa energètica, valorem la situació de vulnerabilitat i exclusió de
les famílies i, si és el cas, elaborem l'informe de vulnerabilitat, amb l'objectiu d'evitar els talls de subministrament
per impagament. Les famílies assumeixen el compromís de posar-se en contacte amb les companyies
subministradores per fraccionar el deute contret, donat que aquest no desapareix per ser considerada una
família vulnerable.
En l'avís d'una factura impagada, l’empresa subministradora demanarà a les persones consumidores que
l'autoritzin a utilitzar les seves dades personals amb l'única finalitat de sol·licitar als serveis socials municipals un
informe per saber si es troben en situació de risc d'exclusió residencial.
Si les persones no es presenten davant els serveis socials en el termini màxim de 2 mesos, aquests serveis
informen a les empreses subministradores que no poden acreditar si es troben o no en la situació de risc.
En una segona comunicació, si s'envia un avís de tall de subministrament, l’empresa informa que, entenent que
no hi ha hagut oposició, s'utilitzen les dades del client per demanar el dit informe als serveis socials municipals.
Aquest és el document que ha de determinar si la persona es troba en risc d'exclusió residencial.
Amb caràcter excepcional des del 30 de setembre de 2020 poden demanar el bo social les persones titulars del
subministrament o alguna de les persones que formen part de la seva unitat familiar si estan en situació d'atur,
d'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), o si han vist reduïda la seva jornada laboral per motiu de
cures, en el cas de ser empresari, o per afrontar altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua
substancial d'ingressos. Tanmateix és requisit imprescindible per a sol.licitar l'informe d'exclusió residencial.
Quan es tramiti el bo social s'ha d'emplenar una declaració responsable en què les persones sol·licitants
manifestin la seva situació, o la d'algun membre de la unitat familiar, i els ingressos de la unitat familiar.
Els descomptes en la factura de la llum són del 60% per als consumidors vulnerables i del 70% si són vulnerables
severs. Aquests descomptes finalitzaran el 31 de març de 2022.
Fins al 30 de setembre de 2022 també continua vigent la prohibició del tall de subministraments bàsics (aigua,
llum i gas) per a llars vulnerables.
Més informació: https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Pobresa-energetica

Informes actius a 31 de desembre de 2020 Informes actius a 31 de desembre de 2021
FECSA-ENDESA

63

FECSA-ENDESA

60

IBERDROLA

2

IBERDROLA

2

GAS NATURAL

31

SOREA

92

ALTRES

6

GAS NATURAL

SOREA

ALTRES

28

110

1
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Auditories en llars vulnerables
El programa «Auditories en llars vulnerables», en el marc del Programa d'Estalvi Energètic i Pobresa Energètica, és
un nou recurs que posa en marxa la Diputació de Girona des del Servei d'Habitatge de l'Àrea de Cooperació Local
per enfortir les respostes preventives dels municipis davant el creixement de les situacions de pobresa energètica.
La finalitat és millorar l'eficiència energètica dels habitatges en situació de pobresa energètica, reduir les despeses
de subministraments bàsics (electricitat, aigua i gas o altres combustibles) i millorar la qualitat de vida de les
persones beneficiàries.
En aquest programa es defineixen les actuacions tant en les llars vulnerables derivades pels centres coordinadors
(CC) del territori com en les llars incloses en el programa de ciutadania «Parlem-ne al carrer».
Objectius del programa:
1. Millorar l’eficiència energètica de la llar per reduir el cost de la factura energètica sense minorar el confort.
2. Reduir els costos dels subministraments i apoderar els usuaris.
3. Subministrar aparells (electrodomèstics, radiadors i altres) a persones o famílies amb alta vulnerabilitat
4. Identificar necessitats d’intervenció més àmplies per millorar l’eficiència energètica en el marc de la diagnosi de
les llars amb pobresa energètica del programa i determinar-ne l’impacte i el cost.
A Palafrugell es va posar en marxa el programa l'any 2020, no obstant aquest no es va poder desplegar en la seva
totalitat per veure's afectat per la pandèmia. En aquests moments s'ha desplegat l'EIX 1 del programa i s'ha iniciat
l'EIX 2 que consisteix en inspeccions tècniques de les llars que han participat en el programa.

118 Llars derivades a l'EIX 1
25 Llars participants a l'EIX 2

Material assignat al programa:
20 Neveres
32 Emisors tèrmics
14 Deshumificadors

Més informació del programa : http://www.ddgi.cat/web/servei/2713/auditories-en-llars-vulnerables
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SUPORT A INFÀNCIA I FAMÍLIES

Per aquelles famílies que es troben amb alguna dificultat, els serveis socials de Palafrugell compten amb un
conjunt de serveis i prestacions que ofereixen orientació, assessorament, valoració, informació i tractament dels
infants i les seves famílies en les diferents etapes de la seva vida.

SERVEI D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA A PALAFRUGELL
Els serveis d’intervenció socioeducativa han d’atendre les necessitats socioeducatives dels infants i adolescents
en situació de risc i també la intervenció de suport, acompanyament, capacitació i tractament amb les seves
famílies. La població destinatària d’aquests serveis han de ser infants i adolescents de 0 a 18 anys en situació de
risc i les seves famílies, i cal disposar de programes específics amb continguts i activitats adaptats a les diferents
franges d’edat.
El municipi de Palafrugell compta amb 4 Serveis d'Intervenció Socioeducativa que donen cobertura als
infants/adolescents de 0-18 anys i a les seves famílies. El desplegament de tots els SIS es va donar en la seva
totalitat l'any 2020.

FAMÍLIES ATESES

SIS 0-3
Professionals:
1 Psicòloga
1 Educadora Social
1 Integradora Social

4
7
11

Famílies monoparentals
Famílies nuclears
Nombre total

INFANTS ATESOS
10
3
13

Nens
Nenes
Nombre total

Servei d’intervenció socioeducativa per a progenitors, tutors o guardadors amb infants de 0 a 3 anys en
situació de risc que, mitjançant activitats de suport i de formació, vetlla per un adequat desenvolupament
integral i benestar dels infants i per la permanència amb la seva família
Funcions:
1) Suport a la criança i l’educació dels infants en situació de risc.
2) Observació i intervenció per reduir la situació de risc i prevenir situacions de desprotecció.
3) Oferir espais d’interacció entre infants, adults i professionals.
4) Treballar els lligams emocionals entre infants i adults de referència i la vinculació amb el
territori i la resta de xarxes i serveis.
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FAMÍLIES ATESES

SIS 3-6
Professionals:
1 Educadora Social
1 Integradora Social

Famílies monoparentals
Famílies nuclears
Nombre total

4
6
10

INFANTS ATESOS
Nens
Nenes
Nombre total

6
4
10

Conjunt d’actuacions professionals dirigides a donar a les famílies el suport necessari perquè puguin atendre
correctament els seus fills o filles en situació de risc, fomentant, mitjançant el treball individual o en grup,
l’adquisició d’habilitats i hàbits de conducta, tant pel que fa a capacitats personals com a capacitats relacionals
dirigides a disminuir la situació de risc.
Funcions :
1) Orientar, assessorar i donar suport a la família o unitat de convivència de l’infant
2) Millorar la capacitat de la família per atendre de manera satisfactòria les necessitats de l’infant o l’adolescent
3) Promocionar les relacions familiars, la criança i les relacions entre els membres de la unitat de convivència.
4) Treballar la integració i socialització i reforçar els sistemes de suport social.
5) Reduir els factors d’estrès que puguin influir negativament en la família i enfortir la seva capacitat per
enfrontar-se eficaçment als problemes.

FAMÍLIES ATESES

SIS 6-12
Professionals:
1 Educadora Social
1 Integradora Social

Famílies monoparentals
Famílies nuclears
Nombre total

11
14
25

INFANTS ATESOS
Nens
Nenes
Nombre total

17
8
25

Servei diürn per a l’atenció d’infants i adolescents en situació de risc fora de l’horari escolar en els períodes
lectius, que dona suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la
socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les mancances dels infants i
adolescents atesos mitjançant el treball individualitzat, en grup, el treball en xarxa i amb la comunitat.
Aquest servei es pot prestar integrat amb la resta de serveis d’intervenció socioeducativa.
Funcions
1) Proporcionar un espai d’acolliment i convivència.
2) Oferir atenció individualitzada i en grup als infants en situació de risc.
3) Acompanyar l’infant o adolescent a centres educatius o altres serveis i recursos del territori per evitar
l’absentisme i afavorir la seva integració social.
4) Compensar la manca de cobertura de les necessitats bàsiques de l’infant o l’adolescent pel seu nucli
familiar
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FAMÍLIES ATESES

SIS 12-18
Professionals:
1 Educadora Social
1 Integradora Social

(12 a 16 anys)

6
4
10

Famílies monoparentals
Famílies nuclears
Nombre total

INFANTS ATESOS

(12 a 16 anys)

9
2
11

Nens
Nenes
Nombre total

FAMILIES ATESES

(16 a 18 anys)

4
11
15

Famílies monoparentals
Famílies nuclears
Nombre total

INFANTS ATESOS
Nens
Nenes
Nombre total

(16 a 18 anys)

13
5
18

Objectiu:
Donar resposta a les situacions i necessitats dels adolescents en situacions de risc i adolescents refractaris a
l’acolliment residencial procurant la cobertura de les seves necessitats bàsiques i evitant el deteriorament de les
situacions de risc.
Funcions :
1) Oferir atenció individualitzada i en grup als adolescents en situació de risc.
2) Donar suport i guiatge a l’adolescent en la recerca de recursos.
3) Acompanyar l’infant o adolescent a centres formatius o altres serveis i recursos del territori per afavorir la
seva integració social i laboral.
4) Procurar la cobertura de les necessitats bàsiques de l’adolescent.
5) Treballar en el medi l’assoliment progressiu de les seves responsabilitats personals i socials, amb
adolescents en situació de desprotecció propers a la majoria d’edat.
6) Millorar les seves habilitats socials, reforçar les seves xarxes de suport social i familiar i aconseguir que es
vinculi a altres serveis o projectes.
7) Proporcionar un referent adult proper que intervé i acompanya l’adolescent als recursos i serveis del
territori, mediant en els possibles conflictes amb l’entorn (amb la seva família, amb els serveis que atenen
l’adolescent, etc.)
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INTERVENCIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS
El municipi de Palafrugell té 6 centres d'educació primària i 5 centres d'educació secundària. L'equip
d'educadors/es socials del nostre servei treballa coordinadament amb els centres educatius per a realitzar el
seguiment dels menors que presenten indicadors de risc i cal donar resposta des de Serveis Socials

Centres educatius d'educació primària de Palafrugell

Escola Barceló i Matas, Escola Carrilet, Escola Torres i Jonama, Escola Pi Verd, Escola St Jordi, Escola Vedruna
Alumnes en situació de risc i/o seguiment amb derivació a Serveis Socials
Cicle infantil 102 nens/es

Cicle inicial 94 nens/es

Cicle Mitjà 89 nens/es

Cicle superior 96 nens/es

Alumnes derivats per absentisme escolar

No s'ha registrat cap cas d'absentisme escolar durant el curs 2020-21
Alumnes derivats als Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS)

S'han derivat 5 nens/es al SIS 6-12 (centre obert) durant el curs 2020-21

Centres educatius d'educació secundària de Palafrugell
IES Frederic Martí Carreras, IES Baix Empordà, IES La Sureda, Institut Prats de la Carrera, Institut St Jordi
Alumnes en situació de risc i/o seguiment amb derivació a Serveis Socials
1r ESO

48 nois/es

2n ESO

27 nois/es

3r ESO

37 nois/es

4t ESO

29 nois/es

Postobligatori 6 nois/es

(Batx/Cicles/PTT/PQPI)

Alumnes derivats per absentisme escolar
1r ESO

0

2n ESO

2 nois/es

3r ESO

2 nois/es

4t ESO 2 nois/es

Alumnes derivats als Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS)
S'han derivat un total de 11 nois/es als SIS 12-18
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ÀREA D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES: SUPORT PSICOLÒGIC
Servei format per 4 psicòlogues de l'equip de l'AAF del Consell Comarcal del Baix Empordà. Aquestes
professionals s'integren a l'equip de l'ABSS de Palafrugell i realitzen suport psicoterapèutic individual i grupal. Té
com a objectiu donar resposta a situacions de crisi personal i familiar, i prevenir situacions de risc ajudant a les
persones a identificar el que li passa i posar en marxa les potencialitats i recursos propis per a superar la situació
i poder donar resposta a noves situacions de forma saludable i funcional per a cadascú dels seus membres,
evitant i detectant situacions de major risc.

2020

2021

Persones ateses

176

222

Famílies ateses

118

158

Menors de 18 anys

53

48

Atenció individual i familiar

Grup de competències marentals
Grup terapèutic format per 8-10 dones/mares de fills/es. Tenen
en comú les dificultats en la criança en qualsevol etapa del
desenvolupament. Consta de 12 sessions/1 dia setmana.
Octubre - Novembre- Desembre
Grup de dones que han patit VM
Grup terapèutic format per 8-10 dones que han patit violència
masclista per part de les seves parelles i que no conviuen amb
ella. Consta de 10 sessions/1 dia setmana/3 hores.
Març - Abril - Maig

Serveis Socials de Palafrugell treballa de manera coordinada amb
cossos de seguretat, sanitat, serveis especialitzats... per fer el
seguiment de les dones que han patit violència masclista en el
nostre municipi i els seus fills/es. Es prioritza l'atenció de les
víctimes que es deriven segons el protocol establert i
s'acompanya a la dona durant el procés de recuperació oferint un
espai de treball terapèutic i assignant un tècnic/a que valorà la
situació personal/familiar i l'activació dels recursos que es
considerin necessaris per la seva protecció i recuperació
personal.
Dades d'atenció a la VM durant el 2021
Expedients en seguiment VM
77
Expedients iniciats durant el 2021
26
Expedients tancats durant el 2021
30

Grups terapèutics

Violència masclista
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TELEASSISTÈNCIA MÒBIL PER A PERSONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
El servei de teleassistència mòbil per a víctimes de violència masclista ofereix a les víctimes que compten amb
una ordre de protecció judicial, una atenció immediata i la distància que garanteix la seva seguretat de forma
integral i ràpida les 24 hores del dia, durant tot l'any, prevenint agressions o minimitzant-ne les conseqüències, si
aquestes arriben a produir-se, facilitant el contacte amb un entorn de seguretat i possibilitant la intervenció
immediata, amb la mobilització, si és el cas, dels recursos que siguin necessaris.

2020

2021
Altes noves
TAM actius
TAM baixes

2
8
6

Altes noves 6
TAM actius 10
TAM baixes 2

HABITATGES D'INCLUSIÓ SOCIAL
L'Àrea de Benestar Social i Ciutadania compta amb el servei d'habitatges d'inclusió, destinat a donar suport
excepcional a persones i/o famílies amb una situació personal, familiar, social i laboral que els dificulta l'accés a
un habitatge o que, per motius d'urgència, es troben sense habitatge. La utilització d'aquest recurs habitacional
és temporal i condicionat al seguiment i l'acceptació del reglament d'ús del mateix.
Durant l'any 2021 l'Ajuntament ha adquirit mitjançant tanteig i retracte 3 habitatges més que es posaran a
disposició de Serveis Socials com a habitatges d'inclusió social. En aquests moments s'estan realitzant els treballs
d'arranjament necessaris i les altes dels subministres.
La problemàtica d'habitatge es posa de relleu de manera evident entre una part de la població del municipi i es
busquen mecanismes per donar resposta a aquelles situacions més urgents, no obstant a nivell municipal no es
pot donar cobertura de manera generalitzada a nivell d'habitatge per tenir manca de recursos, havent de
prioritzar les situacions més vulnerables i d'alta exclusió social, i fent un seguiment molt proper per optimitzar
els pocs recursos que tenim a l'abast.

Han fet ús d'aquest
recurs 3 famílies:
2 famílies monoparentals
1 família nuclear
TOTAL:
4 adults
7 menors

Han fet ús d'aquest
recurs 1 família:
1 família monoparental

Habitatge d'inclusió 1

Habitatge d'inclusió 2

TOTAL:
1 adults
1 menors

Han fet ús d'aquest
recurs 2 famílies:
1 família monoparental
1 família nuclear
TOTAL:
3 adults
5 menors
Habitatge d'inclusió 3
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GENT GRAN I DEPENDÈNCIES
SERVEIS D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
Els Serveis d'Atenció Domiciliària (SAD) són un conjunt d'accions i recursos que es duen a terme a la llar
de les famílies en situació de manca d'autonomia personal, dificultats o problemàtiques familiars
especials. Amb aquestes accions es vol mantenir les persones en el seu medi en les millors condicions de
vida el màxim de temps possible

ATENCIÓ DIRECTA EN EL DOMICILI

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

SERVEI D’ÀPATS A DOMICLI

Persones ateses

152

Persones ateses

405

Persones ateses

35

Total d'hores

5.729,5
hores

Llars ateses

362

Nombre d'àpats
anuals

6.485

Llista d'espera

NO

Aparells actius a
31/12/2021

405

Nombre màxim diari

25
persones

Temps estimat
d'espera

48 hores

Temps d'espera
d'accés al servei

18 dies

MENJADOR SOCIAL

HABITATGES DOTACIONALS

L’objectiu del Menjador Social és
prestar, de manera temporal, un
servei d’àpats elaborats, amb l’objectiu
de garantir una alimentació
equilibrada per a persones amb greus
dificultats socials. A Palafrugell, aquest
servei es presta en un establiment
públic i amb el suport d’una
treballadora familiar, afavorint un
ambient integrador i educatiu.

Són habitatges en règim de protecció oficial destinats
a persones de més de 65 anys. La gestió i l’accés són
competència de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
però des dels Serveis Socials municipals es presta el
servei de suport: una treballadora familiar que té
l'objectiu de donar suport a la convivència i prevenir
possibles situacions derivades de les situacions
personals de les persones llogateres.

Persones ateses

8

Pisos totals

52

Atencions diàries

8

Lliurats durant l'any 2021

5

Nombre de serveis

870

Habitatges buits

0
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TRANSPORT ADAPTAT I SERVEI PORTA A PORTA
Serveis complementaris de suport als serveis socials d’atenció especialitzada a persones amb dependència,
consistent en la prestació d’un sistema de transport al Centre de Dia adaptat al grau de necessitat de suport
de les possibles persones usuàries.
Durant l'any 2019 es va iniciar un nou contracte de serveis, amb Creu Roja, ampliant les places disponibles i, a
més, incorporant un nou servei: «El Cotxe», transport adaptat porta a porta per a persones amb mobilitat
reduïda i que funciona durant unes franges horàries.

TRANSPORT ADAPTAT A CENTRE DE DIA

SERVEIS PORTA A PORTA

Persones usuàries

27

Persones ateses

409

Altes noves durant l'any

12

Serveis realitzats

364

Baixes durant l'any

15

Serveis realitzats

2.269

TALLER DE MEMÒRIA
Taller adreçat a persones que comencen a presentar indicadors de deteriorament cognitiu però que encara
no compten amb un diagnòstic neurològic. Està conduït per una psicòloga especialitzada i té com a
principal objectiu el manteniment de les funcions cognitives.

Persones ateses

11

Demandes realitzades

4

Nous participants

3

SERVEI DE PRÈSTEC D'AJUDES TÈCNIQUES
Servei que gestiona el Consell Comarcal del Baix Empordà. Des de serveis socials es rep la demanda i,
conjuntament, es realitza valoració en el domicili per donar resposta a la demanda

Altres
12

Cadira de
rodes
5

Matalàs
d'aire
3
Baranes llit
7

Llit articulat
13

Alça de llit
4

Caminador
s
5

74 beneficiaris

Cadira de
bany
20
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PROGRAMES INDIVIDUALS D’ATENCIÓ DERIVATS DE DE LLEI 39/2006, DE 14 DE DESEMBRE, DE
PROMOCIÓ DE LA AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE
DEPENDÈNCIA
Autonomia: és la capacitat de controlar, afrontar i prendre, per iniciativa pròpia, decisions personals sobre
com viure d'acord amb les normes i preferències pròpies, així com de desenvolupar les activitats bàsiques de
la vida diària.
Dependència: és l'estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de
l'edat, malaltia o discapacitat, i lligades a la falta d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, els cal
l'atenció d'una o altres persones. Aquestes persones també necessiten ajudes importants per a la realització
de les activitats bàsiques de la vida diària o, com en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o
malaltia mental, d'altres ajudes per a la seva autonomia personal.
Activitats bàsiques de la vida diària: són aquelles que permeten a la persona desenvolupar-se amb un
mínim d'autonomia i independència, com ara la cura personal, les activitats domèstiques bàsiques, la mobilitat
essencial, reconèixer persones i objectes, orientar-se, entendre i executar ordres o tasques senzilles.

PROGRAMES INDIVIDUALS PER GRAU
40
30
20

40

10
0

91 PIAs

39
12

Grau 1

Grau 2

Grau 3

Segons la necessitat d'ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, a
partir del barem de valoració de la dependència (BVD) s'estableixen tres graus de dependència:
Grau I. Dependència moderada
Es considera que una persona té un grau de dependència moderada quan necessita ajuda per realitzar
diverses activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia, o té necessitats d'ajuda
intermitent o limitada per a la seva autonomia personal.
(De vint-i-cinc a quaranta-nou punts al BVD).
Grau II. Dependència severa
Es considera que una persona té un grau de dependència severa quan necessita ajuda per a diverses
activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent
d'una persona cuidadora o té necessitats d'ajuda extensa per a la seva autonomia personal.
(De cinquanta a setanta-quatre punts al BVD).
Grau III. Gran dependència
Es considera que una persona té una gran dependència quan necessita ajuda per realitzar diverses
activitats bàsiques de la vida diària unes quantes vegades al dia i, per la seva pèrdua total d'autonomia
mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d'una altra persona o té necessitat d'ajuda
generalitzada per a la seva autonomia personal.
(Igual o major a setanta-cinc punts al BVD).
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Desglossats els nous Programes individuals d’atenció ( PIA’s) :
8

no accepten cap recurs
prestacio vinculada a residència 2
prestació vinculada a centre de dia 4

25

prestació vinculada a SAD
4

servei de centre de dia per a gent gran
servei de centre ocupacional 2
prestació econòmica de cuidador no professional

36

prestació econòmica d ecuidador no professional i centre ocupacional 2
prestació econòmica cuidadoir no professional i sad 2
prestació econòmica cuidador no professional i centre de dia de gent gran

6

0

45
Nous

Programa
Individual
Atenció a la
Dependència

46

Modificacions

10

20

30

40

91 programes
PALAFRUGELL

Durant l’any 2021 s’han realitzat 45 programes individuals de persones que han entrat aquest 2021 al
sistema de la Dependència per primera vegada i 46 modificacions de programes de persones que ja hi
estaven incloses durant els anys anteriors.
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FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA I LA COHESIÓ SOCIAL

SERVEI D'ACOLLIDA MUNICIPAL

PLA D'INCLUSIÓ SOCIAL

EMANCIPACIÓ JUVENIL

CENTRE DE MEDIACIÓ I
CONVIVÈNCIA

BRETXA DIGITAL
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6.1.

SERVEI D'ACOLLIDA MUNICIPAL

El Servei Municipal d'Acollida presta els serveis d'informació, orientació, assessorament i derivació de les
persones acabades d'arribar al municipi i, a més, dona compliment a la normativa en matèria d'acollida de
Catalunya, oferint la possibilitat de tramitar els certificats d'acollida a les persones que ho necessitin
legalment.

El servei de primera acollida s’inicia amb una entrevista individual, que la porta a terme la tècnica d’acollida, les
funcions de la qual són:
Informar a la persona sobre la finalitat del Servei de Primera Acollida.
Comprovar els requisits per a què pugui iniciar l’acollida.
Atendre la persona i acompanyar-la en la resolució de les diferents situacions que ens plantegi. Si s’escau,
convocar la persona a les sessions de coneixement de la societat catalana i/o de coneixement de l’entorn
laboral.
Informar sobre serveis públics, entitats i agents socials del territori, amb la finalitat de promoure’n l’accés i
homes
dones
total
utilització.
150

El Servei de Primera Acollida ha atès durant el 2021 un
total de 148 persones, amb les quals s’hi han fet unes 203
intervencions.

100

La gran majoria han estat derivades per familiars i/o
coneguts o han vingut per iniciativa pròpia. A nivell de
serveis, les persones han vingut derivades principalment pel
propi Servei d’Acollida (seguiments), en segon lloc pels
Serveis Socials seguits pel Servei d’Assessorament Jurídic de
Creu Roja

50

0

PERFIL:
Dones (59%) d'una mitjana d’edat de 35 anys.
El 63% de les persones ateses són d’origen marroquí i el 20%
provenen d’Hondures.
El 76% no tenen permís de residència

2018

Colòmbia
8.1%

sense permís de residència

2019

2020

2021

Altres
8.1%

residència temporal
residència llarga durada
Hondures
20.3%

permís caducat
permís comunitari

Marroc
63.5%

sol·licitud refugi
dni
0

25

50

75

100

125
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Al llarg d’aquest 2021, des del Servei Municipal d’Acollida, s’han tramitat un total de 83 sol·licituds d’accés al
Servei de Primera Acollida i s’han fet 35 propostes de Certificat d’Acollida. Només una sol·licitud ha estat
entrada pel Consell Comarcal. La resta i totes les propostes de certificat han estat tramitades per
l’Ajuntament de Palafrugell.

Sessions de coneixement de la societat catalana- mòdul C
Des del Servei d’Acollida es posa a disposició dels i les usuàries un espai de formació que es fa mitjançant les
sessions de coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic.
Aquestes sessions s’estructuren en dues parts, per una banda, es fa una primera sessió de benvinguda i
coneixement de la societat catalana i, a continuació, se succeeixen diferents sessions temàtiques portades a
terme per professionals especialitzats en cada matèria que s'anomena mòdul C.
Benvinguda i societat catalana
Ajuntament/OAC
Sistema sanitari
Assessorament jurídic d’estrangeria
Mediació, seguretat ciutadana i convivència.
Fundació Josep Pla (online)
Sistema educatiu
Joventut i associacionisme
Qualitat urbana
Avaluació i tancament

En total hi ha hagut 38 persones inscrites al mòdul C (en total s'han aconseguit 34 certificats)

Sessió de seguretat ciutadana i convivència (4/10//2021)

Sessió Fundació Josep Pla (22/02/2021))

Sessions de coneixements laborals- mòdul B
Un cop els participants han realitzat el mòdul C de coneixements de la societat catalana i el seu marc jurídic,
tot seguit els derivem a fer el mòdul B de coneixements laborals amb l’objectiu que vagin avançant en el seu
itinerari formatiu d’acollida.
Durant l’any 2021 hem derivat un total de 65 noves persones per realitzar el mòdul B (en total
s'han aconseguit 58 certificats).
En el mòdul B es tracten els següents continguts:
- Conceptes bàsics de la normativa sociolaboral.
- Normativa laboral: drets i deures. Funcionament del mercat laboral.
- Informació sindical: representació legal, afiliació i negociació col·lectiva.
- Mercat de treball i recerca d’ocupació.
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6.2.

PLA D'INCLUSIÓ SOCIAL

QUÈ FEM?

Els plans locals d'inclusió social són uns dels instruments amb què es poden dotar els municipis per lluitar contra
la pobresa i debilitar els factors generadors d'exclusió, atendre els col·lectius amb més necessitats i prevenir
futures situacions de vulnerabilitat. Diversos municipis o consells comarcals, a través de les seves àrees bàsiques
de serveis socials, disposen de plans locals, subvencionats a través del contracte programa del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.

participació i treball en xarxa
Crear epais de treball conjunt al territori
que ajudin a abordar, de manera integral,
les problemàtiques socials
multidimensionals entre tots els actors
públics, privats i del tercer sector social

entitats i voluntariat
Impulsar el teixit associatiu com a
motor de l’acció comunitària al territori

ciutadania
Potenciar i enfortir la xarxa comunitària
com a estratègia per a l’abordatge dels
processos d’exclusió social i per
possibilitar dinàmiques d’empoderament
de la ciutadania i d’organització col·lectiva
al territori.

suport tècnic i transició PLACI
Avançar cap a un model d’acció
comunitària que unifiqui mirades,
discursos i metodologies d’intervenció
al territori.

2.306
participants

2011

DIAGNOSI
DEL PLA
LOCAL
D'INCLUSIÓ
SOCIAL

2013

2018

PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I COHESIÓ SOCIAL
EIX 4: INCLUSIÓ SOCIAL

2021

COMENÇA LA
TRANSICIÓ CAP
AL PLACI: PLA
LOCAL D'ACCIÓ
COMUNITÀRIA
INCLUSIVA
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PARTICIPACIÓ I TREBALL EN XARXA

Consell Municipal de Benestar Social. Òrgan col·legiat de participació
comunitària per a l'assessorament, consulta, proposta i participació en
matèria de serveis socials

2 sessions
plenàries
37 participants

Comissió de salut mental. Espai de treball estable amb entitats i serveis on
s'estableixen les línies d'actuació i projectes per a la promoció de la salut
mental a Palafrugell

4 sessions
17 participants

Grup de treball estigma salut mental. Accions de sensibilització i lluita
contra l’estigma en la salut mental encarades a la Marató de TV3

11 reunions
15 participants

Comissió d'igualtat. Espai de treball estable amb entitats i serveis que fa el
seguiment del Pla d’Igualtat Municipal.

4 sessions
17 participants

Taula de prevenció de matrimonis forçats. Espai de cooperació i treball
coordinat per prevenir, detectar i intervenir davant de situacions de
matrimonis forçats i garantir que cap dona que visqui a Palafrugell en sigui
víctima

Xarxa d'horts. Espai d'intercanvi i coordinació dels horts del Baix Empordà.

3 sessions
19 participants

1 trobada
24 persones

Taula de Solidaritat i Cooperació. Òrgan de participació per a la solidaritat i
la cooperació

3 sessions
12 participants

Grup de treball i cures del Baix Empordà. Espai per abordar la qüestió de
les cures des d’una perspectiva comunitària

2 sessions
11 participants

152 entitats i
serveis
participants.

30 sessions de
treball
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ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ I LLUITA CONTRA L'ESTIGMA EN SALUT MENTAL

I tu, com estàs?

Actuacions comunitàries promogudes per Comissió de Salut Mental del
Consell Municipal de Benestar Social per visibilitzar els efectes negatius
que les restriccions per la pandèmia han provocat en el nostre benestar
emocional i també per normalitzar i trencar amb l’estigma que els
problemes de salut mental suposen. Les activitats es varen realitzar
durant el segon semestre de l'any amb la finalitat de culminar amb la
participació de Palafrugell a la Marató de TV3.

Tallers de sensibilització als instituts: Frederic Martí Carreras, Prats de la
247 alumnes
Carrera i Sant Jordi
Elaboració i elecció de lemes per a la salut mental a càrrec de l'alumnat.
Tallers d'acrofigures als instituts

57 alumnes

Taller i pintura de quatre murals per a la salut mental amb alumnat i
51 participants
entitats de la comissió de salut mental
Exposició de fotos a la façana exterior de Can Genís amb fotos dels joves i
de com veuen la salut mental

21 joves

Cançó Els Espantalls elaborada per l'escola de Música de l'Energia i
interpretada per l'alumnat i la coral els Virolets

70 alumnes

Gravació d'un vídeo per presentar a la Marató de TV3 i recaptar fons

54 figurants

Manifest pel dia de la Prevenció del Suïcidi i pel dia Internacional de la
Salut Mental. Xerrada la salut mental i l'esport
27 assistents
La Comissió ha elaborat un logo propi així com un lema "I tu com estàs?"
que té la intenció que se’n parli obertament, perquè com més parlem de
17 membres
salut mental, més fàcil ens serà buscar ajuda quan ens trobem malament i
necessitem suport, i més mites i estereotips trencarem.

544 participants
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VOLUNTARIAT

VIP és una plataforma en línia que es va posar en marxa l’octubre del 2015 amb l’objectiu de potenciar la
cultura de participació activa i donar a conèixer l’associacionisme i el món de voluntariat a tota la
ciutadania. L’any 2021 s’ha redissenyat la pàgina web per tal de crear una estructura més funcional i útil i
facilitar la navegació web a l’usuari.

2020

2021

Visites al lloc web

1032

772

Pàgines vistes

2.988

3.059

Temps mitjà de cada
visita:

1,27’’

2,52’’

Mitjana de pàgines
vistes per cada visita

2,9

3,96

Crides 2021:
1. Voluntariat pel Centre de Distribució d’Aliments- Caritas
2. Voluntariat per atendre la botiga de mobles del Terrabastall- Caritas
3. Voluntariat per carregar, descarregar, muntar i desmuntar mobles de la botiga de segona mà el
Terrabastall- Caritas
4. Voluntariat pel Lecxit- Fundació Josep Pallach
5. Voluntariat Una poma per la vida- Fundació Esclerosi Múltiple
6. Mentoria Social- Fundació Impulsa
7. Acompanyament a activitats de la vida quotidiana- AREP
8. Voluntariat pel Xerrem Junts- Àrea d’Educació
9. Voluntariat per millorar la bassa de Prat Xirlo- Associació La Sorellona

Formacions:
GESTIÓ DE L’ESTRÈS: MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA PROFESSIONAL EN
TEMPS DE PANDÈMIA (15 hores)
Impartit per: Jose-Manuel Alonso Varea, psicòleg, coach i director ITER-BSO
(Consultoria i formació en benestar, salut i organitzacions)
Assistents: 17 persones
PROTOCOL PER A L’ABORDATGE DELS MATRIMONIS FORÇATS (7,5 hores)
Impartit per la Secretaria d’Igualtat i Migracions.
Assistents: 14 persones
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HORTS COMUNITARIS LES ARENES

Servei municipal d'horts comunitaris ecològics amb conreu destinat a
l'autoconsum en un espai de 5.000 m2 a la zona del Paratge Sorrell de
Palafrugell (al costat de la via verda). El projecte es va posar en marxa el
febrer del 2016. Es tracta de 32 parcel·les per a particulars i 4 per a entitats
socials amb projecte educatiu.

Les parcel·les estan ocupades al 100%
L’any 2021 s’han pogut adjudicar 5 parcel·les de la llista
d’espera. Mitjana de 15 parcel·les en espera.
El perfil dels hortolans particulars és majoritàriament
home (només 3 dones adjudicatàries) amb una majoria
d’edats compreses entre 45 i 65 anys i amb un 68% de
persones nascudes a l’estranger.
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Unió europea
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Les parcel·les d’entitats estan ocupades per:
Fundació Tresc- Joves amb problemàtica de salut mental amb formació
prelaboral
Associació AREP- Persones amb malaltia mental en recursos residencials
Pla de Transició al Treball de l’Àrea d’educació que té assignades dues
parcel·les, una d’elles és la d’aromàtiques que té finalitats formatives.
Formacions hortolans:
Vídeos tutorials realitzats pel Programa d’Horts Comunitaris de Càritas 1 cop al més(12 vídeos)
Hortolans de les Arenes 34 persones
Jornada tècnica “Bici Arada i fanga de doble mànec” - Pla Transició al Treball Les Arenes 01/12/2021
Pla de Transició al Treball 12 assistents
Visites d’entitats:
Visites guiades als horts a un Grup de Benestar de Creu Roja (8 d’abril del 2021) i de l’Escola d’Adults de
Palafrugell (20 de maig de 2021): 2 entitats/ 28 persones
Visites escolars:
Visites i tallers de les escoles de primària per tal de
donar a conèixer als escolars els horts ecològics del
municipi i el seu funcionament, potenciar els bons hàbits
alimentaris i fomentar una actitud de comprensió i
respecte vers el medi ambient.
Total 369 alumnes:
Escola Pi Verd 6è 5 de març 72
Escola Pi Verd 1r 3 d’abril 30
Escola Vedruna 1r 28 d’abril 50
Escola Torres Jonama 1r 10 de maig 45
Escola Vedruna 4rt 28 de maig 50
Escola Barceló i Mata 31 de maig 40
Escola Torres Jonama 2n 9 de juny 43
Escola Carrilet 2n 2 de desembre 39

482
participants
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PROMOCIÓ I SUPORT A LA CAPACITACIÓ DELS USUARIS DEL CDA
Coordinació de la formació dels usuaris del Centre de Distribució d’Aliments de Palafrugell. Els tallers
contribueixen a dotar els participants d’eines per a facilitar el seu procés cap a una major autonomia. A
través de formacions molt pràctiques es vol que s’impliquin i capacitin per afrontar de forma autònoma
i responsable la situació sociofamiliar en la que es troben. Degut a la pandèmia no es van poder
utilitzar els espais municipals fins a finals d’any.
destinataris

nom del curs

dates

assistents

21/11/2021

7 participants

10/12/2021

8 participants

Participants Espai
Esmorzars i
Jove
berenars saludables

14/12/2021

8 participants

Participants Espai
Jove

17/12/2021

8 participants

Menors en recursos Cures bàsiques de
residencials
salut
Participants Espai
Jove

Ou al plat

Menús saludables a
1,2 i 3 euros

INFORMACIÓ SOBRE RECURSOS PER A LA GENT GRAN A PALAFRUGELL
Campanya informativa sobre els recursos per a la gent a Palafrugell. Enviament de material a 260 persones
que el 2021 varen fer 65 anys (nascuts 1956). Actuació que forma part del programa de reducció de riscos
d’exclusió de la gent gran i que es porta a terme des del 2014.

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ:

→ Ajuts i subvencions:
TOTAL: 59.631,18
Creu Roja- Augment de la resiliència contra la malnutrició a Kikwit Congo: 776,76€
Unitat Solidària- Garantir un àpat diari per a 3 escoles i 1 institut Guatemala: 7.405,06€
Projecte Xevi - Continuació construcció local social polivalent a Oussouye Senegal: 6.835,44€
Amb Les Teves Mans - Projecte 3 anys Kekuta Kunda Gàmbi: 9.113,92€
ACAPS- Vacances en Pau Sàhara: 6.000,00€
ACAPS - Projecte sanitari Sàhara: 2.500,00€
Amb Les Teves Mans- Enviament contenidor Gàmbia: 3.000,00€
Projecte Xevi- Gestió de residus Senegal: 3.000,00€
Amb Les Teves Mans- Garantir un àpat diari a una escola Guatemala: 3.000,00€
Fons Català de Cooperació- Emergència COVID Índia: 6.000,00€
Amb Les Teves Mans- Emergència per l’esclafit a Gàmbia: 3.000,00€
Unitat Solidària- Emergència a Madagascar: 2.500,00€
Creu Roja- Emergència a Haití: 2.500,00€
Amb Les Teves Mans- Emergència a l’assil de Tarija Bolívia: 4.000,00€

→ Presentació Agenda Llatinoamericana
Dia 26/11/2021 a la sala polivalent de la Biblioteca (22 assistents).
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6.3.

EMANCIPACIÓ JUVENIL

Treballem per aconseguir la integració dels joves migrants sols com un actiu social de territori, i a la vegada
fomentar la societat inclusiva a Palafrugell.

COORDINACIÓ AMB 3 ELS CENTRES RESIDENCIALS DE JOVES MIGRATS SOLS
OBJECTIU: Actuar de node de comunicació i creació de xaxa entre els centres de joves migrats sols de Palafrugell i el
seu entorn.
Per reconvertir els permisos de residència en permisos de
treball.
Per facilitar l'autonomia econòmica dels joves.
Per a la recerca d'habitatge.
PIS TALLAMAR
Per a l'accés als recursos formatius i educatius.
15 joves
per a l'accés al treball
de 16 a 18 anys
per a la inclusió i participació social (ús i participació
recursos juvenils, de lleure, esportius, ampliació de la
xarxa de coneixences)

PIS TIMÓ
6 joves
de 18 a 21 anys

ACCIONS DESENVOLUPADES:

Suport Pla Individual centrat
en itineraris a nivell de documentació, formació i inserció laboral

Organització i recerca de Formacions

PIS CAMÈLIA
5 joves
de 16 a 20 anys

26
joves

Suport en la recerca de contractes de treball

Suport en la recerca d’empreses del territori on els joves puguin
fer les pràctiques de les seves formacions

Suport en l'emancipació dels joves a la sortida del
recurs.

Coordinació i suport per a la inclusió dels joves en els
recursos del territori

Dinàmiques i formacions: Cures bàsiques de salut, Taller Relats de vida,
Sessió Acompanyament Jurídic i socioeducatiu per a JMS
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ATENCIÓ A JOVES MIGRATS SOLS DE MÉS DE 18 ANYS QUE NO ESTAN A CAP RECURS
Característiques: Joves extutelats que no estan en cap recurs i viuen en pisos ocupats o amb amics
i familiars.
26 joves que o bé han acabat la seva estada en els recursos, o bé n'han estat expulsats o n'han
sortit per pròpia voluntat. També joves que procedeixen d'altres comunitats autònomes o d'altres
parts del territori català.
Aquests joves estan indocumentats o en vies de caure en una irregularitat sobrevinguda. La seva
realitat és molt precària i es caracteritzen per tenir un perfil formatiu baix i mancances lingüístiques.
A 10 joves d'aquests se'ls ha fet una acompanyament en els processos de documentació, formació,
recerca de feina i habitatge, lleure, salut i acompanyament emocional.

26
joves

ACCIONS DESENVOLUPADES:

Suport per a l'Empadronament
Derivació i coordinació amb la tècnica d’acollida.
Suport i coordinació amb els recursos per a la renovació dels NIE’s ( creu roja, informes socials,etc.).
Derivació a educador de referència de serveis socials.
Coordinació si és possible amb el centre on estava tutel.lat
Reprendre i/o donar continuïtat a processos formatius (derivació i coordinació amb els recursos).
Derivació i coordinació amb la referent d’ocupació juvenil.
Coordinació i seguiment amb l’àrea de suport a joves tutel.lats i extutel.lats.
Suport amb les sol·licituds de prestacions econòmiques.
Suport en la recerca de feina i habitatge.
Derivació al CDA (càrites i Creu Roja).
Dinamització per accés i participació en activitats formatives de lleure i culturals.
Seguiment conjunt amb els educadors de carrer.
Coordinació amb el Centre de Mediació i Convivència.
Seguiment amb Policia Local i Mossos d'Esquadra.
Coordinació amb el CAP.
Treball conjunt amb IPEP i el Consell Comarcal del Baix Empordà per a l inserció laboral
236
COORDINACIONS

Participem en l'Expojove de Salut Mental
RESULTATS:
14

JOVES TREBALLEN AMB CONTRACTE

31

JOVES TENEN PERMÍS DE RESIDÈNCIA

33

JOVES PARTICIPEN EN PROCESSOS FORMATIUS

30

JOVES FAN ÚS DELS RECURSOS DEL MUNICIPI

29

JOVES DISPOSEN D'UN D'HABITATGE DIGNE

PARTICIPACIÓ EN
COMISSIONS DE
TREBALL

AMB 45 AGENTS
CLAU DE LA
COMUNITAT
26 ACORDS DE
COL·LABORACIÓ
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6.4.

CENTRE DE MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA

QUÈ FEM?

Atendre persones, col·lectius, institucions i comunitat en
general, per tal de millorar les relacions personals i
comunitàries a través de la mediació i la resolució no violenta
de conflictes.

COMUNITÀRIA

DERIVACIÓ DE
MEDIACIONS
INTRAFAMILIARS AL
CENTRE DE
MEDIACIÓ DE
CATALUNYA

ASSESSORAMENT
EN RESOLUCIÓ DE
CONFLICTES A
L'EQUIP DE
L'AJUNTAMENT

PARTICIPACIÓ EN
COMISSIONS DE
TREBALL

MEDIACIÓ
HABITATGE

AGENTS CÍVICS

INTERPERSONAL

MESURES
RESTAURATIVES

ESCOLA

FORMACIONS

CONVIVÈNCIA
TASQUES DE
DIFUSIÓ
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MEDIACIÓ

PROGRAMA DE
REPARACIÓ MUNICIPAL
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INTERMEDIACIONS
D'HABITATGE

Entre les famílies
amb risc de
pèrdua de l’habita
tge habitual i
els propietaris i gr
an tenidors dels
mateixos, quan es
troben amb
dificultats de paga
ment
d’hipoteca/llogue
r, venciments de
contracte de llogu
er i situacions
d’ocupacions il·leg
ítimes.

MEDIACIONS
COMUNITÀR
IES

Treball amb
les comunita
ts
de veïns i a
l’espai públic
, per
fomentar el
civisme i la
convivència,
treballar la
cultura del di
àleg i fins i to
t,
el sentimen
t de pertinen
ça
a la comunita
t.

CONVIVÈNCIA
ESCOLA

Sessions amb l'alumat de primer cicle de
l'Escola Torres i Jonama.
Coordinació per a la creació d'una escola de
pares a l'IES Frederic Martí i Carreres

COORDINACIÓ AMB
AGENTS CÍVICS
Pel foment de la convivència al municipi.

encions
89 interv
s
nts Cívic
dels Age

TASQUES DE DIFUSIÓ
Col·laboració en la difusió del programa de
mesures restauratives a la Guia de
pràctiques inspiradores MASE de la
Diputació de Barcelona

Mesures restauratives
4.8%
Mediació comunitària
28.4%

Mediació d'habitatge
46.5%

142 CASOS
OBERTS

271 casos
atesos

Mediació interpersonal
20.3%

158 CASOS
TANCATS
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Afavorir que les diferents parts
del conflicte s’escoltin entre elles.

Facilitar la participació en processos d’intervenció en
conflictes des de la mirada del desenvolupament
comunitari.

TREBALLEM PER

Evitar l’escalada del conflicte convertint-nos en un
instrument de pont entre les persones per afavorir un
canvi constructiu en les relacions i en la convivència
ciutadana.

Consolidar el lloguer social d’habitatges de
grans tenidors en famílies en risc d’exclusió
residencial .

Garantir el dret a l’habitatge evitant la pèrdua
a través de la mediació.

1.551 persones
implicades

IMPACTE DE LES ACTUACIONS

1.011

implicades
directament
Empoderar les persones, fer-les protagonistes
del seu conflicte.

540

implicades
indirectament
Buscar la responsabilització de les parts del
conflicte.

VOLEM ACONSEGUIR
Fomentar el sentiment de pertinença a la
comunitat.

Dotar a la ciutadania de la informació i eines
per a la defensa de l’habitatge

NOMBRE TOTAL
D'INTERVENCIONS

2.368
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81

Negatiu/
no resolt

18

Derivat/
interromput

59

REPTES DE FUTUR

Incrementar els àmbits d’actuació en aspectes relacionats amb la convivència:
-Crear espais per a la participació i relació entre els diferents grups culturals
-Difondre material per afavorir la convivència a la Ràdio Palafrugell un cop al mes.
Mantenir la xarxa de treball a nivell comunitari donant continuïtat a les mediacions comunitàries amb la
participació de tots els agents implicats.
Fer trobades amb els representats de les comunitats més grans, amb les comunitats amb major risc de
vulnerabilitat social i amb les associacions de veïns i veïnes de poble.
Consolidar un servei íntegre de referència en l'assessorament i intermediació en temes d'habitatge per tal
que la ciutadania tingui els coneixements bàsics per a gestionar els seus habitatges.

Continuar la línia de col·laboració amb els agents cívics i policia per donar una resposta integral als
conflictes del municipi.
Continuar amb les mediacions interpersonals en aquells casos de veïnatge que no impliquin tota la
comunitat.
Continuar treballant i consolidant el treball individual i familiar amb les habilitats per a la vida del projecte
de mediació i reparació municipal.
Treballar en coordinació amb projectes concrets vinculats a altres àrees municipals, realitzant tallers,
formacions de diferent format o trobades que fomentin el coneixement de la mediació i l’empoderament
de la ciutadania davant de situacions difícils i conflictes.
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6.5.

BRETXA DIGITAL

La bretxa digital fa referència a la desigualtat en l'accés, ús o impacte de les TIC (Tecnologies Informació i
Comunicació) entre grups socials.
La pandèmia va impactar directament en l'accés i en l'ús d'aquestes
tecnologies ja que molts tràmits administratius que abans de la COVID-19 es podien fer presencialment, ara s'han
de fer en línia. Moltes persones no han pogut fer aquestes gestions per no tenir accés a les TIC o per no saber ferles servir, això ha fet que l'exclusió social d'alguns col·lectius s'accentués.
Per tal d'ajudar a reduir la bretxa digital al municipi, des de l'Àrea de Benestar Social s'han impartit tallers sobre
com realitzar tràmits en línia i diverses gestions electròniques, capacitant i familiaritzant a la ciutadania amb les
eines tecnològiques, al costat d'altres àrees i entitats (Educació, Espai Dona, Creu Roja, Salut, Consell de la Gent
Gran, Escola Vedruna, Escola Barceló i Mates, Can Genís i Espai Jove).
Durant l'últim trimestre del 2021 i el primer trimestre de 2022, s'han realitzat les següents accions, amb la
participació de 277 persones.

Homes

Dones

Total

Alfabetització digital a persones grans
Accés i suport Meva Salut (CAP)
Alfabetització digital Vedruna
Alfabetització digital Barceló i Mates
Alfabetització digital alumnes català
Kits connectivitat
Suport Espai Dona
Suport electrònic Serveis Socials
Suport digital Bonificació Cànon Aigua
Suport digital beques ajuntament Palafrugell
0

25

50

75
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ESPAI DONA

QUÈ FEM?
L'objectiu principal de l'Espai Dona és desenvolupar accions per promoure la igualtat entre dones i homes
del municipi de Palafrugell.
- Ofereix el SIAD, un servei d'informació, assessorament, atenció, participació per a dones sobre qualsevol
àmbit de la seva vida. Compta amb un servei d'atenció i assessorament individual i grupal, atenció
psicològica i assessorament legal en dret de família i violències masclistes.
- Desenvolupa accions i assessora a entitats i centres educatius per a la sensibilització i prevenció de la
desigualtat de gènere, el sexisme i les violències masclistes.

ATENCIÓ
PSICOLÒGICA
INDIVIDUAL
I GRUPAL

SIAD (SERVEI
D'INFORMACIÓ I
ATENCIÓ A DONES)

ASSESORAMENT
LEGAL

Dones Ateses

115

Nombre Atencions

357

Dones amb fills i filles

100

% en situació de
violència masclista (*)

80%

- El 80% de les dones que s'han atès al SIAD tenen entre 25 i 45 anys amb fills i filles a càrrec.
- L'origen de les dones és divers. El 65% de les dones tenen nacionalitat espanyola.
- L'accés al servei és principalment per compte propi o bé derivades per la seva referent de l'Àrea Bàsica de
Serveis Socials. En alguns casos venen derivades per cossos de seguretat, altres serveis municipals o pel
Centre d'Atenció Primària.
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ATENCIÓ
PSICOLÒGICA
INDIVIDUAL

Assessorament

20

Atenció psicològica

60

Nombre atencions

239

% en situació de
violència masclista (*)

GRUP
PSICOTERAPÈUTIC
PER A DONES QUE
HAN VISCUT
VIOLÈNCIA
MASCLISTA EN LA
PARELLA

ATENCIÓ
PSICOLÒGICA
GRUPAL

Arteràpia

PÍNDOLES DE
BENESTAR PER A
DONES QUE HAN
VISCUT
VIOLÈNCIA
MASCLISTA EN LA
PARELLA

5 participants

100%

10 sessions

6 participants

Setmanal

Autocura

Alimentació
i emocions
Cos

16 sessions
4 per bloc
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Dones ateses

ASSESSORAMENT
LEGAL
Principals demandes d'assessorament legal:
- Regulacions de guarda i custòdia
- Execucions de sentència
- Situacions de violències masclistes

80

Nombre atencions

118

% en situació de
violència masclista (*)

60%

(*)
Formes: Física, psicològica, sexual, obstètricai vulneració dels drets sexuals i reproductius, econòmica, digital, de segon ordre i vicària
Àmbits: Parella, familiar, laboral, social/comunitari, digital, intitucional, vida política/esfera pública, educatiu
LLEI 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

Sensibilització i atenció de les violències sexuals en context de
Festa Major

- Malgrat els concerts de la Festa de Nit es van anul·lar el Punt Lila va estar de guàrida
coordinadament amb l'educador i educadora de carrer i Policia Local
- Edició de targetons per a persones joves amb els telèfons d'emergències que educadora i
educador de carrer van repartir durant els dies de Festa Major.

Presència a taules i òrgans de participació de l'Espai Dona

- Consell de Benestar Social: Comissió d'Igualtat, Convivència i Salut Mental
- Mesa de Salut Jove
- Taula local de prevenció i abordatge de Matrimonis Forçats
- Taula Comarcal de violència masclista
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Sensibilització pel 8 de març:
Dia Internacional de les dones
Tallers de sensibilització i prevenció de la
desigualtat de gènere i violències en la
parella

Seguiment del Pla d'Igualtat d'oportunitats entre
dones i homes de Palafrugell

Sensibilització del 25 de novembre:
Dia Internacional per l'eliminació de la
violència masclista

ACCIONS PER A LA SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ DE LA
DESIGUALTAT DE GÈNERE, EL SEXISME I LES VIOLÈNCIES
MASCLISTES

Sensiblització del 28 de maig:
Dia d'Acció per a la salut de les dones

@donesdepalafrugell

Compte d'Instragram per fer visibles dones
del municipi que estan presents a l'esfera pública

Xarxes socials @espaidonapalafrugell

Butlletí electrònic: Construint Igualtats

Es publica 4 vegades per any per fer visible les polítiques d'igualtat
que es duen a terme al municipi i fer visible serveis i bones
pràctiques
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Tallers de sensibilització i
prevenció de la desigualtat de
gènere i violències en la parella

NOMBRE TOTAL
D'ALUMNES PARTICIPANTS

1.487

Taller

Curs

Contingut

Centres

Nombre
participants

Quin contes
m'expliques?

4rt
primària

Desigualtat de gènere,
estereotips i respecte a la
diferència

4

72 nenes
92 nens
164 alumnes

Com ho fem a
casa?

5è
primària

Reflexió entorn les
conseqüències del
repartiment desigual de les
tasques domèstiques

4

89 nenes
92 nens
181 alumnes

I tu, què vols
ser de gran?

6è
primària

Anàlisi les professions amb
perspectiva de gènere

4

102 nenes
149 nens
251 alumnes

1r ESO

Anàlisi de la publicitat amb
perspectiva de gènere

4

153 noies
137 nois
290 alumnes

2n ESO

Anàlisi de lletres musicals
amb perspectiva de gènere

3

126 noies
138 nois
264 alumnes

3r ESO

Mites de l'amor romàntic i
identificació de situacions
abusives en la parella

4rt ESO

Identificació de situacions
abusives en la parella

1r Batx

Visionat documental
"Empieza en ti" i debat
posterior

Què em vols
vendre?

Què
escoltem?

Això és amor?

I tu, com ho
veus?

Empieza en ti

2

63 noies
63 nois

126 alumnes

2

85 noies
78 nois
163 alumnes

1

18 noies
30 nois
48 alumnes
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Sensibilització pel 8 de març
Dia Internacional de les dones

- Mostra d'exposicions de l'Institut Català de les Dones a diferents espais del municipi
Simone de Beuvoir al Museu del Suro, Dones i ciència a la Biblioteca de Palafrugell, Veïnes i Ciutadanes al
Centre Muncipal d'Educació
- Projecció d'audiovisuals: Al Museu del Suro "Dones del Suro" i al Cine Club Garbí la pel·líula "Las Niñas"
de la directora Pilar Palomero
- Contes per la igualtat a la Biblioteca Municipal
- Taller "El camí del plaer" organitzat per l'Àrea de Joventut-

Sensibilització del 25 de novembre
Dia Internacional per l'eliminació de la violència masclista

- Videoclip i cançó. Acció organitzada per l'Àrea de Joventut amb la col·laboració d'Espai Dona. Cançó de Mireia
Costas "Ales robades" i videoclip d'Abril Martí.
- Acte institucional i reivindicatiu al Teatre Municipal amb parlaments d'entitats (Caritas, Ooxhigen, Pots, Grup
feminista de l'INS Baix Empordà, audiovisual d'Espai Jove, Dansa d'Espai al Cos i videoclip i cançó de d'Abril
Martí i Mireia Costas
- Muntatge "Posa't en les seves sabates" on hi havia tantes sabates vermelles pintades com dones
assassinades per violència masclista el 2020.
- Exposició de l'Institut Català de les dones "Violència masclista, desmuntem mites? al Centre Municipal
d'Educació
- Taller d'autoprotecció per a dones. Impartit per grup especialitzat del cos de MMEE

Sensiblització del 28 de maig
Dia d'Acció per a la salut de les dones

- Campanya per xarxes amb la pregunta "I tu, com et cuides?"on les dones podien contestar i se'n va fer
difusió. Hastag #itucomercuides
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Seguiment del Pla d'Igualtat d'oportunitats entre dones i homes de
Palafrugell 2016-2020

- El 2020 va finalitzar el termini del Pla d'Igualtat Municipal, es va elaborar informe i es va sol·licitar una
pròrroga aprovada per Plenari per un any més per poder continuar desenvolupanet algunes de les accions
i perquè degut a la pandèmia van quedar moltes actuacions que no es van poder desenvolupar.
- Els eixos del Pla són:
1. Presència i participació
2. Reorganització del treball i nous usos del temps
3. Territori
4. Coeducació i transmissió d'una cultura igualitària
5. Acció contra la violència masclista
6. Compromís del govern local amb la igualtat i transversalitat de gènere en les polítiques públiques

100% desenvolupades
26.9%

Desenvolupades en part
30.8%

No desenvolupades
42.3%
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ESPAI LGTBI+
Què fem?
Servei adreçat a tota la població i especialment al col·lectiu de persones LGTB+ (lesbianes, gais, transgèneres,
bisexuals i intersexuals).
Els objectius del servei són:
- Atendre des de la proximitat i qualitat a totes les persones sobre alguna situació relacionada amb la
diversitat sexual, orientació sexual o expressió de gènere.
- Sensibilitzar i fer accions de prevenció dirigida a total a població sobre la diversitat sexual i de gènere
ciutadania per prevenir la LGTBIfòbia.
- Donar suport específic per presentar denúncies de discriminació per raó d'orientació sexual, identitat de
gènere o expressió de gènere. També ofereix suport específic per realitzar determinats tràmits.
- Oferir recursos LGTBI als diferents serveis municipals i equipaments del municipi. Coordinar les actuacions
locals per donar la resposta més òptima i sostenible.

SAI
SERVEI D'ATENCIÓ
INTEGRAL

Persones
ateses

5

Nombre
atencions

15

Sensibilització i treball en xarxa
- Sensibilització del 17 de maig (Dia Internacional contra la LGTBIfòbila) i 28 de juny (Dia Internacional de l'Orgull
LGTBI). Visibilització de la bandera LGTBI+ a diferents espais municipals i centres educatius.
- Sensibilització, difusió i creació de continguts a través de les xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter)
@espailgtbipalafrugell
- Coordinació amb els SAI's de la Comarca per desenvolupar accions conjuntes com la dinamització i
coordinació del grup BEtrans (grup de persones trans de la comarca).
- Participació a taules, consells i comissions locals: Consell de Benestar Social, Mesa de Salut Jove, taula local de
prevenció i abordatge de matrimonis forçosos.
- Adhesió al Pla Comarcal per a la diversitat sexual afectiva i de gènere del Baix Empordà. Es va fer la
presentació el 4 de novembre al Teatre Mundial de la Bisbal d'Empordà.
- El SAI forma part de la comissió tècnica pel desenvolupament del Pla Comarcal que es reuneix
bimensualment
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OFICINA MUNICIPAL D'HABITATGE

Oficina Municipal d'Habitatge de l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport del Departament de Governació,
Administracions públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, té per objectiu millorar i facilitar l'accés a
l'habitatge, tramitar ajuts i programes

Serveis que ofereix l'Oficina d'habitatge
Ajuts i prestacions per al pagament del lloguer o la hipoteca
Accés a l'habitatge amb protecció social
Programa social
Cèdula d'habitabilitat
Rehabilitació
Serveis complementaris

Tipus de tràmits realitzats durant el 2021
2020

2021

Cèdules

Ajuts lloguer

Gestió de cèdules, 61
Ajuts de lloguer, 626
Prestacions especial urgència, 15
Ajuts Rehabilitació, 1
Contractes gestionats de borsa ,22
Inscripció registre de sol.licitats habitatge de protecció oficial, 294

PEU

Ajuts Covid

Borsa

RSHPO
0

Atenció

500

1000

1500

13.750
6.300
Visites
presencials

3.750
Correu
electrònic

3.700
Trucades
telefòniques
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ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ

Consell Municipal de
Benestar Social

Òrgan de participació comunitària per a l’assessorament,
consulta, proposta i participació en matèria de serveis socials al
municipi de Palafrugell tal i com preveu l’article 24.2 del Decret
202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de
coordinació del Sistema Català de Serveis Socials.
Any de Creació: 2015
Membres: 49
2 sessions plenàries l'any
3 comissions de treball / 19 sessions de treball

Espai de cooperació i treball coordinat per prevenir, detectar i
intervenir davant de situacions de matrimonis forçats i garantir
que cap dona que visqui a Palafrugell en sigui víctima .

Taula de prevenció de
matrimonis forçats

Taula Municipal de
Cooperació i
Solidaritat

Any de Creació: gener 2021
Membres: 15
3 sessions plenàries l'any
Actuacions: creació d’un protocol d’actuació a Palafrugell en
casos de matrimonis forçats, actuacions de prevenció,
sensibilització i formació entorn a la problemàtica dels
matrimonis forçats dirigits a l’alumnat d’ESO

Òrgan municipal de participació per a la solidaritat i la
cooperació. Cooperació per al desenvolupament, sensibilització
en la solidaritat i la cooperació i promoció de la participació i
articulació dels agents per a la cooperació
Any de Creació: gener 2009
Membres: 6 entitats, 7 representants polítics
3 sessions plenàries l'any
Fons 2021: 60.000€
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RENDICIÓ DE COMPTES

Persones usuàries
2,70%

DESPESA TOTAL:
3.022.785,20 €

Generalitat
26,28%

INGRESSOS

Títol:
Open€Sans 14
131,16
subtitolper
i cos: Open Sans 12
habitant

Ajuntament
70,82%

Increment d'un 35%
en relació a l'any 2020

El 0'20% restant provenen
d'altres administracions

Ajuda'ns a millorar:
OFICINES DE SERVEIS SOCIALS
Av. Josep Pla, 3
Tel 972 613142
serveissocials@palafrugell.cat
CENTRE DE MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA
Carrer Martí Jordi Frigola, locals 38 i 39 (Centre Comercial Les Palmeres)
Tel 972 300708
mediacio@palafrugell.cat
OFICINA MUNICIPAL D’HABITATGE
Carrer Martí Jordi Frigola, locals 38 i 39 (Centre Comercial Les Palmeres)
Tel 972 300708
habitatge@palafrugell.cat,
ESPAI DONA I ESPAI LGTBI+
Carrer Pals, 77
Tel 972 611879
espaidona@palafrugell.cat
espailgtbi@palafrugell.cat
PLA D’INCLUSIÓ
Av. Josep Pla, 3
Tel 972 613142
plis@palafrugell.cat
SERVEI MUNICIPAL D’ACOLLIDA
Av. Josep Pla, 3
Tel 972 613142
acollida@palafrugell.cat
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Introducció
Després que durant l’any 2020 l’Àrea de Cultura es veiés obligada a suspendre una gran
quantitat d’activitats, no només de programació si no també de formació a causa de la
COVID-19, al 2021 ha fet un gran esforç per adaptar-se constantment a les mesures
dictades pel Procicat, però amb la màxima de no suspendre, considerant i posant de
rellevància la importància del fet cultural com a element de cohesió i de participació de la
nostra població. En aquest sentit, hem apostat per utilitzar diferents espais del municipi que
ens permetien realitzar les activitats amb les màximes garanties. Hem adaptat els diferents
espais a la reducció d’aforament i hem reinventat o reformulat metodologies de treball,
algunes d’elles amb una acceptació tant positiva que es mantindran més enllà de l’actual
situació de pandèmia.
Prova de tot això, és l’augment tant d’espectadors com d’espectacles. Hem pogut recuperar
el teatre municipal com a escenari principal de les activitats culturals, dels concerts de Festa
Major, del Festival de Jazz de la Costa Brava o de la programació de teatre infantil. Al
mateix temps, hem pogut reobrir les aules de teatre i de dansa, que poden oferir així un
servei necessari i arrelat a la nostra població.
També hem de destacar que enguany des de l’Àrea de Cultura hem pogut reprendre la
coordinació i la coorganització d’activitats amb les entitats culturals, i això ens ha permès
reprendre el contacte amb tot el teixit associatiu, fonamental per al desenvolupament
cultural. En aquest sentit, destaquem la col·laboració amb dues entitats; per una banda
l’Associació Sardanista de Palafrugell, amb una programació regular durant tot l’any o Els
Trompats, amb la coorganització de les Festes de Primavera.

1. Teatre
1.1 Catàleg Escènics
Escènics és una plataforma de promoció de les arts escèniques i la música que posa en
relació, d'una manera directa i innovadora, l'oferta artística disponible a les comarques de
Girona amb ajuntaments, biblioteques, equipaments culturals, centres cívics, associacions o
particulars. Escènics és un aparador de la imaginació i la professionalitat dels intèrprets i
col·lectius artístics, que contribueix a fer visible el caràcter públic i universal de la cultura i
que fomenta la convivència.
Amb la consciència de la necessitat d’oferir oportunitats a les companyies de casa nostra i
als artistes més propers, la intenció de l’Ajuntament és la de contractar diferents espectacles
del Catàleg Escènics per complementar l’oferta de programació estable de la vila.
Companyia
Olga Cercós Bernal
Músics de Catalunya
Isabel Bellvehí Negre
Arriant Formació i Lleure
Cobosmika
As. C. Foment del Montgrí
Associació Dos per Quatre

Data
01/04/2021
14/05/2021
17/06/2021
17/06/2021
07/07/2021
30/04/2021
17/06/2021

Espectacle
L’Hora del conte
L’Hora del conte
L’Hora del conte
Contes musicals i taller
Actuacions Scrakeja’t
Cobla Foment del Montgrí
La principal de La Bisbal i
Esther Buqueres
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Cobla La Flama de Farners
Associació Cultural Actura
Associació Cultural Sibemoll

15/07/2021
16/09/2021
16/09/2021

Cobla La Flama de Farners
La Principal de Banyoles
Cobla Ciutat de Girona

1.2 Programació estable
Assistència: 1.298
L’Ajuntament de Palafrugell segueix amb la voluntat de promoure i afavorir les companyies
locals, algunes de les quals cada vegada es professionalitzen més a banda de les
programació pròpiament professional. L’Aula de Teatre de Palafrugell treballa intensament al
llarg de l’any i és art important de la programació. Igualment, el teatre social, promogut per
l’Àrea de Joventut i les funcions organitzades per els diferents centres educatius, també
juguen un paper important a l’escenari del TMP.

Companyia

Santa Innocència
Les Irresponsables
El amor brujo
A Mallorca !

Data

5 i 6 de maig
12 de
novembre
27 de
novembre
5, 6 i 7 de
novembre

Espectacle

DOM teatre/aula de teatre
Temporada alta
Temporada alta
DOM teatre/aula de teatre

1.3 Teatre les escoles
Assistència: 673
Amb la voluntat d’apropar el món de les arts escèniques als escolars de Palafrugell, des de
l’Àrea de Cultura es promocionen un seguit de campanyes especialitzades de les quals es
beneficien els alumnes de 4t, 5è i 6è de Primària de les escoles de Palafrugell i el cost és de
franc. Aquest any, la programació s’ha vist minvada per la situació de la pandèmia a les
escoles.
Hi col·laboren les àrees de Joventut i Educació.
Espectacle
Scrakejat - Cobosmika

Data
10/05

Scrakejat - Cobosmika

13/05

Scrakejat - Cobosmika

14/05

Les Quatre estacions – JJMM

22/11

Les Quatre estacions – JJMM

22/11

Escola
Barceló i Matas
Torres Jonama
Pi Verd
Vedruna
Sant Jordi
Carrilet
Carrilet
Pi Verd
Barceló i Matas
Vedruna
Torres Jonama
Sant Jordi
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1.4 Teatre Social
Assistència: 418
Durant els dies 31 de maig i 1 de juny, van tenir lloc 2 representacions de Teatre Social
destinat a 1r d’ESO dels centres Prats de la Carrera, Nou Palafrugell, UEC +PTT i Frederic
Martí i Carrerras. Aquest any és va representar Pandèmials de la companyia Impactat
intervencions.
Espectacle

Prats de la Carrera
Nou Ins Palafrugell
Baix Empordà
UEC + PTT
Frederic Martí Carreras

Data

Assistència

31/05
31/05
31/05
01/06
01/06

59
76
124
39
120

2. Actes al TMP
2.1. Esdeveniments organitzats per les escoles al TMP
Assistència: 909
Espectacle

Concert de professors (Escola de
Música de Palafrugell)
Coral (Escola Torres Jonama)
Coral (Escola Torres Jonama)
Final de curs Vedruna de Palafrugell

Data

Assistència

18/06
19/06
22/06

238
238
238

07/03

195

2.2. Visites guiades a les escoles al TMP
Assistència: 108
L’any passat es va iniciar una nova iniciativa per les escoles, una visita guiada pel teatre
municipal. Aquesta visita es centrava en conèixer el teatre municipal des de dins, es a dir tot
el que el públic no pot veure. Aquesta activitat era gratuïta per les escoles i s’organitzava en
grups de màxim 12 persones.
Escola

Escola Sant Jordi
Escola Torres Jonama
Escola Sant Jordi
Escola Carrilet
Escola Carrilet
Escola Sant Jordi

Data

25/03
26/03
12/04
13/04
14/04
15/04
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Escola Torres Jonama
Escola Vedruna
Escola Torres Jonama

19/04
03/05
07/06

2.3. Lliurament de premis
Premis

Lliurament de premis Consell Comarcal
Lliurament de premis Tom Sharpe

Data

Lloc

19/03
02/06

TMP
TMP

2.4.Conferències, xerrades, presentacions al TMP
Xerrada
Presentació del llibre Quim Torra
Taula Rodona Fundació Pallach (Sala
d’actes)
Acte ANC Lluis Llach
Xerrada Ass. Familia i Salut Mental (Sala
d’actes)

Data
14/07
16/09

Assistència
200
25

24/09
28/10

90
30

3. Cinema
Cine Club Garbí
Les sessions tenen lloc durant els caps de setmana alterns, en combinació amb la
programació del Teatre Municipal de Palafrugell.
La programació diària te lloc durant els mesos d’estiu, amb programacions especials per
Setmana Santa i dates nadalenques.
Sessions
261

Espectadors
11.322

Pel que fa a sessions i espectadors en relació a 2020, el Cine Club els ha augmentat en un
75% i 60%, respectivament.

4. Música
4.1 Concerts Joventuts Musicals
Assistència: 409
L’ajuntament, mitjançant un conveni, segueix fent una aportació econòmica anual a
Joventuts Musicals per elaborar una programació estable de música a Palafrugell, tant al
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Teatre Municipal, com al Museu del Suro i la temporada de Concerts d’Estiu a Calella de
Palafrugell. Els ingressos en concepte de taquillatge pels seus espectacles van al fons de
l’entitat, la qual forma part de JJMM de Catalunya i JJMM d’Espanya.
Espectacle
Concert de Lied
Concert Quartet Atenea
Concert Ave Maria
Concert Cosmo Quartet
Concert Duo Elan
Concert Quartet Minvant
Concert Colors d’Europa OC Terrassa 48
Concert de Violí i Piano
Concert de Nadal
Audicions infantils
Les Quatre estacions – JJMM

Data
20/02
20/03
21/07
28/07
04/08
11/08
18/08
26/10
11/12
22/11

Assistents
16
39
59
46
18
40
48
101
45
Carrilet
Pi Verd
Barceló i Matas

4.2 Música Solidària
Assistència: 1.038
La recaptació d’aquests concerts són per fins benèfics. Aquest any degut a la pandèmia
s’han realitzat dos concerts del Port Bo; a les 18.00 h i l’altre a les 20.00 h. El preu de
l’entrada de tots els concerts es 10 euros.
Espectacle
Arjau + Empordanet canten Havaneres
55è. Aniversari Por-Bo (18.00h)
55è. Aniversari Por-Bo (20.00h)
Concert Benefic Indira Ferrer
ADN - Arjau. 25 anys Diari de Board

Data
05/09
25/09
25/09
28/11
12/12

Assistents
141
219
197
99
382

Recaptació total: 8.050 €

5. Espectacles infantils
5.1 La Xarxa
Assistència: 1.334
De la mateixa manera que amb la programació musical, anualment se signa un conveni amb
La Xarxa, el qual té per objectiu la promoció i organització d’espectacles infantils i juvenils,
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una gran part dels quals tenen lloc al TMP. Amb La Xarxa es convenien les actuacions per al
públic infantil entre 3 i 12 anys, però també s’intenta captar públic adolescent.
Espectacle
Zaquizamí (Cia. Roberto G. Alonso)
On vas, Moby Dick? (Centre de titelles de
Lleida)
Valentina Quàntica (Cia. Anna Roca)
Baobab (Cia. La Pera Llimonera)
Anem a Munt (Cia. Atrapasomnis)
Les Fresques (Cia. Anna Confetti)
Hamelí (Cia. Xip-Xap)
L’Aventura d’avorrir-se (Cia. Estequirot)
Pastorets Cap Betlem (Cia. La Roda)

Data
20/02/2021
21/03/2021

Assistència
127
131

24/04/2021
15/05/2021
18/09/2021
03/10/2021
23/10/2021
21/11/2021
12/12/2021

96
139
150
162
187
125
217

5.2 Cavalcada de Reis
Assistència a la recepció reial: 311
La Cavalcada de reis i la recepció reial s’organitza cada any des de l’àrea de Cultura. Els
reis amb les seves carrosses fan una ruta pels carrers del centre de Palafrugell. Al 2021
degut a la pandèmia no hi va haver Cavalcada només Recepció Reial, però es van exposar
les Carrosses Reials al Carrer Pi Margall. La Recepció Reial ha tingut lloc al Teatre
Municipal, amb cita prèvia.
Recepció reial

Esdeveniment

Lloc
Teatre Municipal

Dia
05/01

6. Exposicions
6.1 Exposicions al TMP
Totes les exposicions es reparteixen entre la pròpia sala destinada a aquest efecte i l’espai
Tabarín. Aquest últim es troba just a la recepció del Teatre, per la qual cosa és molt difícil
quantificar els visitants de cadascuna d’elles. Algunes exposicions són compartides entre els
espais de la Biblioteca i del Teatre Municipal, com és el cas de la dedicada a la memòria de
Joan Aliu i la de l’artista Lola Barranco.
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Exposició
El llegat indià
Universia de Pla
Joan Aliu. Autor gràfic
25 anys fent pinya, dels Marrecs de Salt
Teresa Juvé 100 anys, vida i obra
Arts del Llibre. Un recorregut personal de Lola
Barranco
40è Aniversari de Ràdio Palafrugell

Lloc
Sala exposicions
Sala exposicions
Tabarín i S.Exp.
Tabarín
Sala exposicions
Tabarín i S.Exp.

Dates
12/02 a 21/03
23/04 a 30/05
16/07 a 05/09
10/09 a 18/09
10/09 a 03/10
08/10 a 30/11

Sala exposicions

11/12/2021 a
13/02/2022

6.2 La Bòbila
Aquest espai, situat al c/Garriga, s’ha consolidat com a lloc de referència per a la celebració
d’ activitats diversificades, organitzades per entitats diverses de Palafrugell. La situació
derivada de la pandèmia, també ha fet impossible la celebració de la gran part d’activitats
consolidades de caràcter anual.
Esdeveniment
Exposició Història de les Festes de
Primavera
Exposició concurs ornitologia

Data
21 maig al
12 setembre
16 octubre
13 novembre

Organitzador
Ajuntament de Palafrugell
Ass. Colles FFPP
Ass. Ornitològica Baix
Empordà

A partir del 15 de novembre, aquest equipament és utilitzat pel CAP per portar a terme les
diferents campanyes de vacunació contra la COVID-19.

7. Festes Populars i tradicionals
Coordinació i programació de festes populars i tradicionals, amb el suport d’altres àrees o
oferir suport a d’altres àrees: Cavalcada de Reis (5 de gener), Sant Jordi (23 d’abril), Festa
Major (Santa Margarida, 20 de juliol), Diada Nacional de Catalunya (11 de setembre), Sant
Martí, activitats de Nadal.

7.1. Sardanes
L’Àrea de cultura encarrega a l’agrupació Cultural i Sardanista, la programació anual
d’audicions de sardanes a Palafrugell, mitjançant l’aprovació d’una aportació econòmica a
aquesta entitat. Hi col·labora la Diputació de Girona.
Enguany les audicions s’han intensificat a l’estiu i s’han adaptat a les mesures sanitàries.
Cobla
Cobla Foment del Montgrí
Cobla La Principal de La Bisbal
Port Bo i Peix Fregit
Cobla La Flama de Farners

Data
11/04/2021
23/04/2021
24/05/2021
20/06/2021

Lloc
Teatre Municipal
Teatre Municipal
Teatre Municipal
Els Ametllers
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Cobla Contemporània
Costa Brava
Cobla La Principal de Banyoles
Cobla Ciutat de Girona
Cobla Osona
Cobla Vila de La Jonquera
Cobla Costa Brava
Cobla Baix Empordà

18/07/2021
20/07/2021
7/08/2021
29/08/2021
10/09/2021
07/11/2021
13/11/2021
13/12/2021

Els Ametllers (Festa Major)
Església (Festa Major)
Els Ametllers
Els Ametllers
Els Ametllers (Concert Diada)
Plaça Nova
Teatre Municipal
Ermita de Sant Sebastià

7.2. Festes de Primavera
Assistència TMP: 802
Les festes de Primavera de Palafrugell han rebut el reconeixement d’Element Festiu
Tradicional d’Interès Nacional, Un altre novetat enguany ha estat la incorporació de la Colla
Els Trompats com a col·laboradors de l’Ajuntament en l’organització de les Festes. Tot i les
restriccions encara existents a causa de la pandèmia de la Covid-19, s’ha pogut elaborar un
programa dissenyat per oferir diversió i entreteniment a tots els públics.
Dia
21/05 a 12/09

Lloc
La Bòbila

21/05
22 i 23/05/
22/05
24/05

Can Mario
Teatre Municipal
Can Mario
Teatre Municipal

Activitat
Exposició Història de les Festes de
Primavera
Concert Ítaca amb Marcel i Júlia
Espectacle L’esperit de les FFPP
Concert Ítaca amb El Petit de Cal l’Eril
Concert Port Bo i Peix Fregit

7.3. Festa Major
Assistència: 892
La Festa Major de Palafrugell ha comptat novament amb les Orquestres Maravella i Costa
Brava a l’escenari del Teatre Municipal de Palafrugell. Aquest any degut a la pandèmia s’han
realitzat dos concerts de cada orquestra; a les 19.00 h i l’altre a les 22.00 h, el preu de
l’entrada és de 3 euros. El benefici dels dos concerts van destinats al Centre de distribució
d’aliments de Palafrugell. Enguany, el ‘Sardashow’ de la Cobla Contemporània va iniciar-ne
els actes.
Dia
19/07
19/07
21/07

Lloc
Teatre Municipal
Teatre Municipal
Teatre Municipal

Total recaptació: 2.103 €

Activitat
Espectacle Sardaxou. Cobla Contemporània
Orquestra Maravella
Orquestra Costa Braca
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7.4. Sant Jordi
Les circumstàncies actuals han fet que s’hagi optat per organitzar la lectura virtual per segon
any de forma virtual a través de les xarxes social mitjançant un vídeo d’un minut de durada
llegint un fragment de qualsevol llibre de l’obra de l’autor palafrugellenc, utilitzant el hastag
#LecturaPla2021 i #40anysJPla, així com @ajpalafrugell i @PalafrugellCult. A nivell
institucional, el mateix dia 23 d’abril s’han publicat vídeos de diferents personalitats del món
de la cultura i la política catalana, iniciant les publicacions a les 10 del matí.
Esdeveniments
Cobla La Principal de La Bisbal +
Esther Buqueras
17a Lectura continuada de l’obra de
Josep Pla

Data
22/04

Organitzador
Àrea de Cultura

21-23 / 04

Àrea de Cultura

La iniciativa ha aplegat 200 lectores i lectors virtuals

8. Festival de Jazz Costa Brava
El Festival de Jazz de la Costa Brava de Palafrugell s’organitza des de l’àrea de Cultura de
l’Ajuntament. Aquest any 2021 els espectacles han tingut lloc íntegrament al Teatre
Municipal de Palafrugell.
Assistència: 1.258
Dia
11/09
06/10

Lloc
Teatre Municipal
Pati de la Biblioteca

07/10

Pati de la Biblioteca

08/10

Teatre Municipal

09/10

Teatre Municipal

09/10
10/10

Teatre Municipal
Teatre Municipal

10/10
11/10
12/10
12/10

Teatre Municipal
Teatre Municipal
Teatre Municipal
Pati de Can Genís

Activitat
Fundación Tony Manero
Jazz & Kids. Tom i la volta al món en
trompeta. Companyia Pauerkids.
Club de lectura Swing. A l’entorn de la novel·la
Swing de Rafel Vallbona.
Jazz & Cinema. Los Estados Unidos contra
Billie Holiday
L’Energia Big Band+Clara Luna i Combos de
L’Escola de Música de Palafrguell
Roberto Fonseca III
Monique Makon + Original Jazz Orquestra
Taller de Músics.
Colina Miralta Sambeat. CMS. Trio 15 anys
Angue & Her Hot Jazz Quartet
La Locomotora Negra
Jazz & Young. Le Pink Zigane.
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9. Indicadors
Indicador
TOTAL ESPECTADORS
Teatre Municipal
Exposicions
Espectacles teatrals
(professional i amateur)
Esdeveniments infantils
Total esdeveniments
Espectadors cine

2021
21.772

2020
13.396

2019
51.751

2018
46.847

5
21

4
15

12
66

11
43

35
136
11.322

11
39
7.033

46
116
23.349

42
94
21.000

9.1 Comunicació
El vestíbul del TMP, funciona també com a punt d’informació de la programació cultural del
municipi. L’horari a partir de l’1 de desembre ha quedat estipulat de la següent manera:
De dilluns a divendres, de 10.00 a 13.00 h
Divendres de 17.00 a 20.00 h
Caps de setmana i festius, en horaris de cinema i una hora abans d’iniciar l’espectacle.
Aquest any s’ha posat en marxa el nou web de www.palafrugellcultura.cat, més àgil i
dinàmica, amb nous continguts i plataforma de venda d’entrades.
Segueix activa la comunicació amb el ciutadà a través de les diferents xarxes socials de
Palafrugell Cultura (web cultura, Twitter, Facebook i Instagram). En el cas d’instagram,
l’augment de seguidors ha estat considerable.
Com a mitjans de difusió, s’utilitzen també els plafons informatius a les vitrines del Tabarín, a
més de la pantalla digital situada a l’entrada del Teatre Municipal.
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1 Dades del servei
La Biblioteca de Palafrugell és un equipament públic d’àmbit local que facilita tota mena
d’informació i coneixement a la ciutadania de Palafrugell i comarca. Aquest equipament és
d’entrada lliure per a tothom i dona accés a la lectura, a la cultura i a l’educació. El fons
documental, els recursos tecnològics i les activitats culturals i lectores són els pilars bàsics amb
què treballa l’equip de la biblioteca per satisfer les necessitats de la comunitat, en un marc
democràtic, igualitari i de valors humanístics.
Al llarg de l’any 2021 - en la mateixa línia que el 2020 - la situació de l’equipament ha estat
excepcional per la llarga incidència de la pandèmia Covid-19 sobre els serveis i els usuaris. Per
aquesta raó, l’oferta lectora i cultural ha estat presencial o virtual segons els protocols imposats per
les autoritats sanitàries. Com l’any anterior, 2021 no ha estat un any fàcil per l’adaptabilitat
constant a les circumstàncies sanitàries i pel desgast mental que aquesta situació comporta en el
personal i els usuaris. Però fent balanç de tots els serveis, els números – tot i les circumstànciessón bons.
La biblioteca ha rebut, al llarg del 2021, una mitjana de 114 usuaris diaris en els 300 dies
d’obertura, s’han realitzat uns 34.411 préstec de documents en les seves 38.30 hores setmanals
d’obertura al públic, s’han efectuat 151 actes amb un total de 2.943 assistents, s’han obert 4.327
sessions d’internet i ofimàtica en els ordinadors d’ús públic i s’han realitzat més de 3000
connexions wifi amb els dispositius portàtils particulars dels usuaris.
RESUM DADES 2021

Préstec per Usuaris/es 2021
Préstecs. Usuaris Total

Visites a la Biblioteca 2021
Visites sense desglosament.

72.524

Visites en línia (webs i xarxes)

148.309

Visites Presencials Dia (mitjana)

Fons de Documents 2021
Total Fons Documental

Carnets Usuaris/es 2021
Carnets Totals
Carnets Infantil i Joves
Carnets Adults
Carnets Entitats

Documents Prestats 2021
Doc. Prestats Total
Prestats Llibres
Prestats Revistes
Prestats DVD's
Prestats Sonors

Préstec Interbibliotecari 2021
Documents Servits
Documents Rebuts

114

Préstecs Adults.Total
Préstecs. Infants i Joves.Total
Préstec. Entitats. Total

34.411
27.490
5.162
572

TIC. Noves Tecnologies 2021
63.422

20.157
4.343
15.733
73
34.411
28.431

Usuaris. Ús TIC

493

Usuaris. Ús Wifi

407

Sessions Obertes PC's

4.327

Sessions Obertes Wifi

3.363

Activitats. 2021
Número Actes 2021
Número Assistents 2021

Arteca. 2021
Total Exposicions 2020

1.349

Total Activitats Arteca

4.270

Nombre Artistes del Col·lectiu

317

1.831

151
2.943

7
13
127

Biblioplatja 2021 (suspès)
Préstec Documents Juliol

0

Préstec Documents Agost

0

1.777
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2 Préstec i consulta
La biblioteca de Palafrugell disposa d’un fons documental exhaustiu, variat i divers. Els usuaris
poden fer préstec d’aquests documents i emportar-se el material a casa per la seva lectura o
visualització. El volum de material documental en préstec per persona són 15 llibres, 7 dvd’s i 7
Cd’s per 30 dies de marge, amb la possibilitat de realitzar dues renovacions.
Referent al 2021, tot i les dificultats, s’han fet uns 34.411 préstecs de documents; 5.162 préstecs
d’usuaris infantils i joves, 27.490 préstecs d’usuaris adults i 572 préstecs a entitats de Palafrugell i
comarca. Segons els diferents moments de la pandèmia s’han realitzat préstecs amb cita prèvia,
préstecs presencials amb aforament limitat o préstecs lliures amb poques limitacions per l’usuari.
També s’ha fomentat el préstec digital mitjançant la plataforma pública ebiblio.
Tot i les restriccions, hem seguit amb les col·laboracions a entitats del nostre municipi en fons
documental, lectures i lots de llibres. Durant l’any, els centres escolars de Palafrugell, l’oficina de
Català i l’escola d’adults són les principals entitats que han sol·licitat lots de llibres per fomentar la
lectura, tant per alumnat com pel professorat.
Préstec per Tipus de Document: Llibres. Revistes. DVD. CD.

Biblioteca de Palafrugell 2021
Documents prestats total
Documents prestats llibres i fullets

Transaccions Renovacions
Total
de préstec
per tipus de préstecs
per tipus de
document
per tipus
document
de
document
27.733
6.678
34.411
22.409

6.022

28.431

Documents prestats publicacions
periòdiques
Documents prestats sonors

1.210

139

1.349

252

65

317

Documents prestats audiovisuals

3.824

446

4.270

7

1

8

31

5

36

Documents prestats electrònics
Documents prestats altres

Préstec per Tipologia d’Usuari.

Biblioteca de Palafrugell 2021

Usuaris de préstec PERSONES TOTAL
Usuaris de préstec INFANTS I JOVES
TOTAL
Usuaris de préstec ADULTS TOTAL
Usuaris de préstec ENTITATS TOTAL

Transaccions
Renovacions
de préstec
per tipus
per tipus
d'usuari
d'usuari

Total
préstecs
per tipus
d'usuari

27.733

6.678

34.411

4.339

823

5.162

22.444

5.046

27.490

411

161

572
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La biblioteca, membre del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, facilita l’accés a tot el fons
documental de la resta de biblioteques públiques de Catalunya per mitjà del préstec
interbibliotecari; un préstec gratuït per tots els ciutadans que disposin de carnet. Les entitats i
organitzacions de Palafrugell, en el servei de préstec interbibliotecari, gaudeixen de condicions
especials i flexibles per l’ús d’aquest servei.
Si fem un repàs a les xifres d’aquest préstec interbibliotecari del 2021, a la biblioteca de Palafrugell
hem rebut uns 1.831 documents demanats pels nostres usuaris a altres biblioteques catalanes i
hem servit del nostre fons 1.777 documents a més de 65 biblioteques de tot Catalunya. També
s’han servit documents fora de l’àmbit català; aquest 2021, s’han enviat llibres a les biblioteques
públiques de Guipúscoa, Andorra i Múrcia.
Préstec interbibliotecari (de biblioteca a biblioteca) i préstec a entitats
Documents
Documents
originals
originals
Biblioteca de Palafrugell (PI)
inclosos
un per un
en un lot
5
1.826
Documents servits a altres biblioteques total
13
1.764
Documents rebuts des d'altres biblioteques
total

Total documents
originals
1.831
1.777

3 Servei d’informació i orientació
L’Equip humà que treballa a la biblioteca orienta i assessora els ciutadans sobre el ventall de
serveis que la biblioteca ofereix. Algunes de les tasques més habituals del personal són:
A.- Assessorar en consultes de documents o informació mitjançant catàleg propi - o extern -.
B.- Fer préstec de documents - individuals o en lots - a individus, famílies i col·lectius.
C.- Respondre a sol·licituds i demandes de compra de material documental.
D.- Respondre a les necessitats dels ciutadans i entitats sobre documents, informació o dades, en
forma presencial o virtual.
E.- Realitzar i coordinar activitats de difusió lectora i cultural que fomentin el coneixement i la
cultura al nostre municipi.
F.- Assessorar en l’ús de les noves tecnologies i en l’ús de la xarxa wifi dins l’equipament.
G.- Informar i actualitzar les nostres webs i les nostres xarxes socials.
En aquest any 2021, l’equip humà ha treballat intensament els recursos digitals com són les
exposicions virtuals, les guies de lectura en línia o la difusió de la plataforma ebiblio mitjançant les
xarxes socials disponibles – facebook, twitter, instagram i tiktok. També s’ha estrenat una nova
pàgina web amb informació dels serveis, difusió d’activitats, novetats i recomanacions
bibliogràfiques i un butlletí personalitzat via correu electrònics pels usuaris que ho demanin.
Visites per dia (Mitjana mensual)
Biblioteca de Palafrugell 2021
Gener

111 Abril

117 Juliol

Febrer

99 Maig

110 Juny
Març
Visites per dia
(anual)

118 Octubre

123

99 Agost

132 Novembre

128

89 Setembre

119 Desembre

117

114
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Visites 2021

Valors

Visites Totals

72.524

Visites en línia total

148.309

Visites a webs de la biblioteca
Visites a altres recursos digitals de la biblioteca

8.974
139.335

Tot i la pandèmia, al llarg del 2021, hi ha hagut unes 72.524 entrades presencials de visitants en
l’equipament i 148.309 visites virtuals mitjançant les web’s pròpies i les xarxes socials.

4 Servei d’accés a les TIC
El servei TiC al núvol i al programari és d’accés lliure i gratuït per a tothom. Tot i ser un servei
obert, els menors de catorze anys necessiten l’autorització del pare o la mare per l’ús d’ordinadors
i l’accés al servei wifi. Aquest servei d’accés es realitza mitjançant l’empresa Puntxarxa, tant en els
ordinadors d’ús públic com la resta de dispositius mòbils.
L’objectiu del servei és garantir la possibilitat d’accés a les noves tecnologies a tota la població,
tant en programes d’ofimàtica com en l’accés a Internet per evitar la bretxa digital entre la població.
El personal treballa en l’atenció i l’assessorament dels dubtes i demandes tecnològiques dels
usuaris, tant per tràmits, cerca d’informació o en l’ús adient del programari.
Durant el 2021, tot i la pandèmia, s’han reprès els tallers de formació en noves tecnologies,
especialment els tallers d’ús de telèfons mòbils i els tallers de fotografia digital, amb l’ajut de la
Central de Biblioteques de Girona i l’Acadèmia Adams. També s’ha realitzat un programa de
robòtica infantil i juvenil amb l’empresa Innova’t Educació de Girona que ha tingut bastant d’èxit
entre els infants i joves per conèixer i divertir-se amb la construcció de robots.
Relació de connexions a la xarxa al llarg del 2021
TIC. Dades Puntxarxa.
Usuaris Actius en PC's
Sessions Obertes en Pc's
Usuaris Actius del Servei Wifi
Sessions Obertes en Servei Wifi
Sessions Anonimes Wifi

2021
493
4.327
407
3.363
-
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5 Activitats culturals
L’any 2021, com l’anterior, ha estat un any especialment difícil per totes les activitats lectores i
culturals. Tanmateix, tot i aquest entorn difícil de pandèmia, la biblioteca ha programat unes 151
activitats sota el criteri de les mesures establertes pel Prodicat. Unes accions culturals que
contemplen els objectius d’incentivar la lectura, el coneixement, el diàleg social i la participació
ciutadana, amb una participació de més de 2.900 assistents de totes les edats.
L’estiu 2021 ha estat marcat per un retrobament amb els nostres usuaris gràcies a l’espai del
pati de la Biblioteca. En aquest espai exterior hem desenvolupat la major part d’activitats dels
mesos de juliol i agost com són els duets literaris, els concerts de música a Fundació Morató o
les accions artístiques com - per exemple - la realització del Mural per part de dones artistes de
Palafrugell. També vam realitzar una Conversa de Barraca a la Bòbila de Can Mario al voltant
del passat i futur de les Festes de Primavera i un cinefòrum gràcies a la col·laboració del Cine
Club Garbí; sense oblidar, les exposicions d’artistes de Palafrugell com són Joan Aliu artista
gràfic o Glamour de Ferran Vidal.
Altres activitats programades són les habituals, clubs de lectura temàtics pel foment de la
lectura, converses d’idiomes (en anglès i francès), hores del conte per infants, tallers infantils i
familiars, xerrades diverses sobre temes d’interès general, presentacions de llibres, projecte
Nascuts per Llegir per a nens i nenes de 0 a 3 anys i càpsules al voltant de l’aprenentatge de la
tecnologia.
També hi ha un programa en visites i formació d’usuaris que s’ofereixen a grups escolars o
entitats diverses. L’objectiu de les visites és ampliar els coneixements dels serveis de la
biblioteca adequant-ho als diversos nivells i necessitats de la població. Aquest any, les visites i
formacions han estat em els primers mesos de l’any 2021 virtuals amb plataformes com zoom o
teams i a posteriori - amb les mesures més relaxades – han estat presencials.
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Sessions

Assistents

151

2.943

13

434

Clubs de lectura

34

356

Exposicions

7

327

Conferències i presentacions

31

656

Cursos i tallers total

15

125

Audicions, concerts,
projeccions i representacions

6

237

Altres activitats

7

66

29

715

29

715

ACTIVITATS TOTALS
Hores del conte

VISITES TOTALS
Visites escolars
Altres visites guiades
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Informació i Comunicació : Notícies de la Biblioteca als mitjans al 2021
Núm.
arxiu

Data

Publicació

001

Febrer

002

Núm.

Notícia

Observacions

TV Costa
Brava

“Els lots de lectura i activitats virtuals,
protagonistes a la Biblioteca de
Palafrugell”.

https://www.tvcostabrava.com/laiacampos/cultura/llibres/els-lots-de-lecturai-activitats-virtuals-protagonistes-a-labiblioteca-de-palafrugell

Febrer

TV Costa
Brava

“La drecera, Mar d’estiu i Dones que
no perdonen, els llibres més
sol·licitats”.

https://www.tvcostabrava.com/laiacampos/cultura/llibres/la-drecera-mardestiu-i-dones-que-no-perdonen-elsllibres-mes-sol-licitats

003

Març

Corporació
Catalana de
Mitjans
Audiovisuals,
SA

“Les biblioteques catalanes unifiquen
el catàleg, accessible amb un carnet
universal”.

https://www.ccma.cat/324/lesbiblioteques-catalanes-unifiquen-elcataleg-accessible-amb-un-carnetuniversal/noticia/3084241/

004

Abril

Revista de
Palafrugell

328

Reportatge 40 anys de Ràdio
Palafrugell (a la pàgina 16 es parla
de Bibsons).

005

Maig

Revista de
Palafrugell

329

Sant Jordi (la pàg. 27 inclou
fotografies de presentacions de
llibres a la Biblioteca).

006

Juny

Revista de
Palafrugel
L

330

Presentació del llibre Blanc de
Gerard Prohias a la Biblioteca.

007

Juliol

Ràdio
Capital

008

Juliol

Revista de
Palafrugell

331

Exposició de l’obra gràfica més
representativa de Joan Aliu al TMP i
a la Biblioteca.

009

Juliol

Revista de
Palafrugell

331

Vidal Planellas exposa a l’Espai
Arteca.

010

Juliol

TV Costa
Brava

Pinten un mural al pati de la
Biblioteca, les seves autores són
Anna Grimal, Bruna Valls i Montse
Català “Montse Abril”.

https://www.tvcostabrava.com/mariapages-/cultura/art/pinten-un-mural-km-0al-pati-de-la-biblioteca-de-palafrugell

011

Juliol

Ràdio Capital

Pinten un mural al pati de la
Biblioteca, les seves autores són
Anna Grimal, Bruna Valls i Montse
Català “Montse Abril”.

https://www.radiocapital.cat/muralbiblioteca-de-palafrugell-animar-lectura/

012

Agost

Ràdio Capital

Converses de Barraca: El passat,

https://www.radiocapital.cat/converses-

Presentació del llibre La mort dels
altres de Pere Maruny a la Biblioteca.

https://www.radiocapital.cat/pere-marunypresenta-el-darrer-llibre-la-mort-delsaltres/
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de-barraca-2021-festes-primavera/

013

Agost

Revista de
Palafrugell

332

Recull d’imatges de la Festa Major
(inclou activitats de la Biblioteca).

014

Agost

Revista de
Palafrugell

332

Pinten un mural al pati de la
Biblioteca, les seves autores són
Anna Grimal, Bruna Valls i Montse
Català “Montse Abril”.

015

Agost

Revista de
Palafrugell

332

Presentació del llibre A dos pams del
cel de Joan Carles Subirats.

016

Setem.

Revista de
Palafrugell

333

Converses de Barraca: El passat,
present i futur de les Festes de
Primavera. Espai La Bòbila el 4
d’agost.

017

Setem.

Revista de
Palafrugell

333

Paisatges del confinament a l’Arteca.

018

Novem

Revista de
Palafrugell

334

“L’independentisme recupera
l’activitat” (se cita a la Biblioteca a
l'activitat de presentació del llibre
Pinzellades de llibertat.)

019

Novem.

Revista de
Palafrugell

335

Festival de Jazz de la Costa Brava:
fotografies a la pàg. 23 de
l’activitat Tom i la volta en món en
trompeta i de l'escriptor Rafael
Vallbona presentant el seu llibre
Swing.

Novem.

Revista de
Palafrugell

335

Exposició “Les Arts del llibre”
comissariada per l’artista Lola
Barranco a l’Espai Arteca i al TMP.

Novem.

Revista de
Palafrugell

336

Presentació del llibre La Desfeta. 11
de setembre de 1714 d’Agustí
Alcoberro.

Novem.

Revista de
Palafrugell

336

Presentació de l’Agenda
Llatinoamericana 2022.

Novem.

Crònica d’un
any.
Palafrugell
2021

39

Exposició Dones de ciència
organitzada per l’Institut Català de
les Dones a la Biblioteca dins els
actes del Dia Internacional de les
Dones.

La notícia és de març de 2021.

Novem.

Crònica d’un
any.
Palafrugell
2021

39

Presentació del llibre Palafrugell
desaparegut d’Enric Bruguera al pati
de la Biblioteca (foto).

La notícia és d’abril de 2021.
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Novem.

Crònica d’un
any.
Palafrugell
2021

39

Presentació del llibre Blanc de
Gerard Prohias a la Biblioteca.

La notícia és de maig de 2021.

Novem.

Crònica d’un
any.
Palafrugell
2021

39

Presentació del llibre La Tureta i una
llum invisible de Pau López i amb
il·lustracions d’Olga Cantalosella a la
Biblioteca (foto).

La notícia és de maig de 2021.

Novem.

Crònica d’un
any.
Palafrugell
2021

39

Presentació dels llibres Tot recordant
de Lluís Molinas i L’edat d’or del
periodisme a Palafrugell (col·lecció
Quaderns de Palafrugell, núm. 27) de
Puri Abarca, a la Biblioteca.

La notícia és de juliol de 2021.

Novem.

Crònica d’un
any.
Palafrugell
2021

39

Exposició de l’obra gràfica més
representativa de Joan Aliu al TMP i
a la Biblioteca.

La notícia és de juliol de 2021.

Novem.

Crònica d’un
any.
Palafrugell
2021

39

Pinten un mural al pati de la
Biblioteca, les seves autores són
Anna Grimal, Bruna Valls i Montse
Català “Montse Abril” (foto).

La notícia és de juliol de 2021.

Novem.

Crònica d’un
any.
Palafrugell
2021

39

Tertúlia Diàleg entre la imatge i el
text, amb Enric Bruguera, Gerard
Prohias i Cyril Torres al pati de la
Biblioteca (foto).

La notícia és de juliol de 2021.

Novem.

Crònica d’un
any.
Palafrugell
2021

Converses de Barraca: El passat,
present i futur de les Festes de
Primavera. Espai La Bòbila el 4
d’agost.

La notícia és d’agost de 2021.

39

Novem.

Crònica d’un
any.
Palafrugell
2021

39

Presentació del llibre Pinzellades de
llibertat de Pere Piquer al pati de la
Biblioteca. La presentació va anar a
càrrec de l’autor i de Neus Colomer,
presidenta comarcal d’Òmnium
Cultural.

La notícia és de setembre de 2021.

Novem.

Crònica d’un
any.
Palafrugell
2021

39

Exposició “Les Arts del llibre”
comissariada per l’artista Lola
Barranco a l’Espai Arteca i al TMP.

La notícia és d’octubre de 2021.

Novem.

Crònica d’un
any.
Palafrugell
2021

39

Festival de Jazz de la Costa Brava
(27a. edició): Jazz & Kids de la
companyia Pauerkids (foto).

La notícia és d’octubre de 2021.

Novem.

Crònica d’un
any.
Palafrugell
2021

39

Presentació de l’Agenda
Llatinoamericana 2022 (foto).

La notícia és de novembre de 2021.
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6 Serveis Extramurs
Davant les restriccions imposades per la pandèmia en l’aforament de platges, l’estiu 2021 no s’ha
pogut realitzar el tradicional servei de biblioplatja ubicat al veïnat costaner de Tamariu (Palafrugell).
Les limitacions en l’aforament del litoral ha impedit col·locar la caseta del biblioplatja i
desenvolupar els seus serveis bàsics.
Això no obstant, algunes de les activitats que es duien a terme a Tamariu, s’han fet al pati de la
biblioteca amb molt bon resultat; sobretot les activitats infantils i familiars de l’hora del conte amb
tallers de manualitats.
També s’ha col·laborat amb l’AVAC – Associació d’Amics i de Veïns de Calella – amb la realització
del seu club de lectura d’estiu a Calella. Aquest any ens acompanyava l’escriptor de Begur Miquel
Martin amb la seva novel·la d’èxit La Drecera i el divulgador cultural Guillem Terribas, membre de
l’AVAC.

7 Projecte Arteca
Arteca és un servei que facilita l'exposició i el préstec gratuït d'obres d'art creades per artistes
vinculats amb Palafrugell. L'objectiu del projecte és impulsar la vida cultural i artística del nostre
entorn, sota la direcció de la Biblioteca de Palafrugell i l'àrea de Cultura.
Aquest any 2021, tot i les dificultats de la pandèmia, s’han dut a terme diverses activitats
artístiques destacades. Per exemple, la realització de l’exposició ExLibris L’Univers de Pla de
l’artista Josep Maria Alarcón, l’exposició sobre la trajectòria professional de l’il·lustrador i ninotaire
de Palafrugell Joan Aliu, l’exposició Glamour de l’artista local Ferran Vidal o l’exposició Les Arts del
Llibre que coordinava l’artista Lola Barranco. L’any es va tancar amb l’artista Jordi Sàbat i la seva
exposició Magta.
El col·lectiu Urban Scketchers de Palafrugell i els seus membres, vinculats a la biblioteca, també
van realitzar diferents sortides al llarg del 2021. Per exemple, la sortida als Jardins de Cap Roig
(primavera) o la sortida pels Colors de Tardor (Llofriu) van ser algunes de les seves accions al
voltant del dibuix i la il·lustració que van fer de la mà de l’artista Lluís Bruguera, amb un progressiu
èxit de participació.
A continuació exposem algunes dades més significatives del 2021 :
Dades Arteca 2021

Valors

Total Exposicions

7

Visites Escolars

5

Visites Escolars. Alumnes assistents.

120

Sortides Urban Sketching

2

Nombre total de Préstecs (Persones)

12

Nombre total Obres Prestades

11

Total Artistes Arteca

127

Incorporacions Artistes 2021

-

Total Peces Fons

159
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Col·laboracions amb entitats i escoles al llarg del 2021
Aquest any 2021, tot i les dificultats, hem col·laborat amb més de 30 entitats, àrees o
organitzacions. L’objectiu d’aquesta tasca de col·laboració és potenciar el treball en xarxa i
transversal amb diversitat d’entitats per fomentar l’hàbit lector, difondre la cultura local i global i
acostar el coneixement a tots els nostres usuaris i col·laboradors, reals i virtuals.

Col·laboracions 2021
Entitat

Concepte

Data

1 ADAMS Acadèmia
2 AMPA Escola Carrilet

Formació TiC

Tot L'any

Visites

Tot l'any

3 Àrea de Media Ambient
4 Arxiu Municipal Palafrugell

Xerrades i Presentacions

Tot l'any

Xerrades i Presentacions

Tot l'any

5 Ateneu de Palafrugell
6 AVAC. Ass. Veins i amics de Calella

Xerrades i Presentacions

Tot l'any

Xerrades i Presentacions

Estiu

7 Biblioteca de Tolosa (Pais Vasc)
8 Casal Il·lusions de Palafrugell

Lot de Llibres i Assessorament

Tot l'any

Visites i Tallers

Estiu

9 Centre Recursos Pedag. La Bisbal
10 Cine Club Garbí

Certament de Lectura en Veu Alta

Tot l'any

Cine Club

Estiu

11 Creu Roja
12 Escola Carrilet

Activitats i Lots de llibres

Tot l'any

Maletes viatgeres

Tot l’any

13 Escola Torres Jonama
14 Escola d'Adults

Lot de Llibres i Foment a la Lectura

Tot l'any

Visites

Tot l'any

15 Escola Sant Jordi
16 Escola Pi Verd

Visites i Taller Formació

Tot l'any

Visites i Formació

Tot l'any

17 Escola Vedruna
18 Espai Dona

Cerca d’informació

Tot l'any

Dia de la Dona i Contes CoEducatius

Tot l'any

19 Espai Jove
20 Festes de Primavera 2021

Lots i Visites

Tot l'any

Converses de Barraca (Bòbila)

Estiu

21 Fundació Ernest Morató
22 Fundació Josep Pla

Cicle Xerrades de les Havaneres

Tot l'any

Cicle Clubs de Lectura Clàssics

Tot l'any

23 Fundació Tom Sharpe
24 Fundació Josep Pallach

Club de Lectura i Xerrades

Tot l'any

Presentacions

Tot l'any

25 IES La Sureda
26 Innova't Educació

Visites i Formació

Tot l'any

Formació Robòtica

Tot l'any

27 Llibreria Costa Brava
28 Llibreria L'Esquitx

Presentacions

Tot l’any

Presentacions

Tot l'any

29 Llibreria Vitel·la
30 Mecacentre (Formació)

Presentacions

Tot l'any

Tallers TIC

Tot l'any

31 Oficina de Català
32 Omnium Cultural

Club de Lectura Fàcil i Visites

Tot l'any

Presentacions

Hivern
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33 Palafrugell Dibuixa
34 Revista de Palafrugell

Sortides per Dibuixar (Arteca)

Tot l'any

Col·laboracions

Tot l’any

35 Radio Palafrugell

Difusió bibliogràfica i Activitats

Tot l'any

Relació de les sessions i els usuaris (alumnes) que han participat en les visites i les
activitats escolars de la biblioteca al llarg del 2021:
Formació Usuaris i Visites
Escola Barceló i Matas
Casal Il·lusions (estiu)
Escola Carrilet
Escola Pi Verd
Escola Sant Jordi
IES La Sureda (Nou)
Escola Torres i Joanma
Escola Vedruna
Totals

Sessions Usuaris
5
4
3
1
2
2
10
2
29

113
90
70
20
52
76
235
59
715

La formació d’usuaris i visites escolars inclou un ventall d’accions per donar a conèixer els llibres i
els serveis de la biblioteca als alumnes i equips docents de Palafrugell i comarca.
Per exemple, realitzem Contes Clàssics pels més petits per difondre els personatges tradicionals,
donem a conèixer lots d’àlbums il·lustrats per enfortir l’hàbit lector o fem un acció cultural al voltant
dels artistes locals i internacionals als alumnes de secundària, entre altres.
Amb aquestes accions han passat per la biblioteca més de 700 alumnes de les escoles i centres
de Palafrugell. També donem servei de promoció lectora als infants i joves dels Casals d’estiu que
ens visiten els mesos de més calor.

Memòria 2021

Àmbit de Serveis a les Persones
Cultura
Biblioteca

Ajuntament de Palafrugell

8 Indicadors
El programa de recollida de dades culturals síntesi del Departament de Cultura ens mostra
diferents indicadors. Des d’aquest programa podem accedir a les dades del 2020 – no a les dades
2021 - en diferents àmbits territorials: Baix Empordà, Comarques de Girona i Catalunya .
Tot i el tancament o els serveis mínims d’una part dels equipaments bibliotecaris de Catalunya, en
el nostre cas hem donat servei tot l’any 2021 en la mesura que el Prodicat ens marcava amb les
seves mesures sanitàries i d’interacció social; amb una obertura al públic de 300 dies.
A continuació exposem els darrers indicadors més destacats :
Indicadors 2020

Palafrugell

Baix
Empordà

Comarques
Gir.

Cat.

Visites per habitant 2020

3,56

1,74

1,59

1,21

Documents per habitant 2020

2,68

2,76

2,64

1,94

% carnets (persones) sobre població total

84,50

63,25

59,92

48,02

Document prestats per habitant

1,05

1,10

1,13

0,92

Usuaris actius de préstec per habitant

0,10

0,09

0,09

0,08

Ordinadors d’ús públic per 1.000 habitants
Usuaris internet/ofimàtica (sessions) per
hab.

0,65

0,77

0,82

0,73

0,18

0,18

0,14

0,12

Assistents a activitats per 1.000 habitants

102,69

138,80

166,17

102,13

Dades extretes del Programa Síntesi (Gencat). Dades 2020. 2021 no disponibles.

9 Projectes de futur
Ens proposem algunes actuacions per millorar el funcionament de la Biblioteca, en espais i
fons, i també una norma d’ús de la Sala Polivalent.
Serien les nostres actuacions de present i futur immediat:
Adaptar i actualitzar el Taulell de Préstec i el servei d’informació.
Redactar un Pla d’usos pel bon funcionament de les activitats diverses de la Sala Polivalent.
Augmentar la partida de fons per l’extensió bibliotecària.
Crear un espai per a joves i adolescents pel foment a la lectura d’aquest col·lectiu.
Potenciar el projecte “ Nascuts per Llegir “ – espai i activitats -.
Dissenyar un pla general de foment a la lectura a Palafrugell.
Treballar la nova senyalització de la biblioteca.
Millorar l’aspecte del manteniment i renovació de l’equipament.
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Annex d’activitats realitzades a la biblioteca al 2020 :
Dia. Mes.

Tipus

Nom Activitat

Dijous.14
Dilluns.18
Dijous.21
Dijous.28

CL Cla
CL Tea
Pre
CL Nar

GENER 2021
Les Històries Naturals de JPerucho (Clàssics)
Llegir Teatre: Encara hi ha algú al bosc
Romà i Rossell, el primer de tots (E Lluch)
Gent Normal (Periscopi, 2019)

Dijous 11
Dilluns 15
Dijous 25

HC
CL Tea
CL Nar

FEBRER.2021
Contes disfressats
Llegir Teatre: La nit de la iguana
La font i els dies( Brau, 2020)

Dilluns 1
Dijous 4
Dilluns 8
Dijous 11
Dilluns 15
Dijous 25

CL LF
CL Cla
HC
PRE
CL Tea
CL Nar

MARÇ.2021
Kafka i La Nina viatgera
El Retorn
La poció màgica de la Blancaneus
El burdel de la Pedrarias
La font de la pólvora
El Asesino tímido (Seix barral, 2020)

Dimecres 07
Divendres 09
Dijous 15
Dilluns 19
Dimecres 21
Divendres 23
Dijous 29
Dijous 29

HC
PRE
PRE
CL
HC
ARTECA
Tertúlia
CL

ABRIL. 2021
Els sons robats
Caminantes
Palafrugell desaparegut
Club de Mates
La llegenda de Sant Jordi
Inauguració: Ex Libris La Universia de Pla
Els llibres llegits, opinió i valoracions
Club Narrativa: Una dolça cançó

Dimecres 05
Dijous 06
Divendres 07
Dilluns 10
Dimarts 11
Dilluns 17
Dimecres 19
Dijous 20
Divendres 21
Dimecres 26
Dijous 27
Dijous 27
Dissabte 29

HC
CL
PRE
CL
TIC
CL
HC
PRE
PRE
CL
Tertúlia
CL
ARTECA

MAIG.2021
La tureta i una llum invisible
Club Clàssics: Selecció
Blanc
Club de Mates
Recerca feina - informàtica
Club teatre: Galatea
La casa que canta
Rodoreda comentada
Música entre Cuba i Catalunya
Club Lectura fàcil: Cyrano de Berguerac
Els llibres llegits, opinió i valoracions
Club Narrativa: Em dic Lucy Barton
Sketchers: Jardí Cap Roig

CL
PRE
D.O.
XER

JUNY.2021
Club Clàssics: Josep Carner
Presentació: Paraula de Jueu
Dionís un - Biblios amb DO
Canvi Climàtic

Dijous 03
Divendres 04
Dijous10
Divendres 11

Autor

Tip

Per.

Iolanda Pelegrí

AD
AD
AD
AD

10
14
5
14

IN
AD
AD

19
10
10

AD
AD
IN
AD
AD
AD

25
10

INF
AD
AD
AD
INF
AD
AD
AD

21
24
42
3
35
25
9
18

INF
AD
AD
AD
JOVES
AD
INF
AD
AD
AD
AD
AD
AD

45
anul·lat
25
3
anul·lat
13
40
17
25
anul·lat
9
15
24

AD
AD
AD
AD

12
25
15
24

Anna M. Ricart
Joan Armangué
Sally Rooney

Olga Cercós
T. Williams
M. Cuartiella

Jordi Sierra
Maria Antonia Salvà.
Capgiralla Contes
Ricardo Pasos M
Llàtzer Garcia
Clara Usón

Eva Rondalles
Raúl García-Durán
Enric Bruguera
Xavier Valls
Cia La Sal
Josep Ma. Alarcón
Usuaris biblioteca
David Figarola

Pau López i Olga C.
Salvador Oliva
Gerard Prohias
Xavier Valls
Montse Parra
Bel Contes
Miquel Martín i Olga
Fundació E Morató
Marta Padrós
Usuaris biblioteca
David Figarola
Lluís Bruguera

Salvador Oliva
M Gironell i GTerribas
Pep Muñoz
Xavier Turró, Mallku i Sjoerd
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Dilluns 14
CL
Club de Mates
Dimecres 16
HC
El gripau blau i el príncep encantat
Dimecres 16
CL
Club Lectura Fàcil: Onada de calor
Dijous 17
CL
Club Narrativa: Frankie Addams
Dilluns 21
CL
Club teatre: L'Emperadriu del Paral·lel

Divendres 2
Dijous 08
Divendres 07
Dijous 15
Divendres 16

ARTECA
PRE
PRE
XER
ARTECA

JULIOL.2021
Inauguració: Glamour
A dos pams del cel
La mort dels altres
Entre la imatge i el text (diàleg)
Inauguració: Joan Aliu. Autor gràfic

Dimecres 21
Divendres 23
Dimecres 28
Divendres 30

ALTRES
DOC
INF
PRE

Inauguració mural + Concert
Documental a l'aire: La Paloma
HC: Contes màgics
Presentacions: Un món..i Autopista

Dimecres 04
Dijous 05
Dimarts 10
Dijous 12
Divendres 13
Dimecres 18
Dijous 19
Dijou 26
Divendres 27

AGOST.2021
Converses Barraca: Passat i futur de les
XER
festes
PRE
Presentació llibre: 100 Cançons
HC
Presentació + taller: El conte d'en Ciril·li
PRE
Presentació: Una passió per la vida
PRE
Duet literari: Jo era al món i El que pensen
CINEForum Patrícia Higsmith, en un tren
PRE
Presentació: La cantant de fado
CLU
La drecera
Presentació: Cal que siguem masovers del
PRE
món

Dijous 02
Divendres 03
Dimecres 08
Dijous 09
Dimarts 14
Dimarts 14
Dijous 16
Dimarts 21
Dimarts 21
Dimarts 28
Dimarts 28

ARTECA
PRE
HC
PRE
TIC
TIC
PRE
TIC
TIC
TIC
TIC

SETEMBRE.2021
Inauguració Manel Bosch
Duet literari Fonalleras i Llavina
L'abric
Los domingos
Iniciació a la fotografia digital
Bibliomaker: Robòtica de 6 a 8 anys
Pinzellades de llibertat
Àlbum digital
Bibliomaker: Robòtica de 6 a 8 anys
Edició imatges GIMP
Bibliomaker: Robòtica de 6 a 8 anys

Dilluns 4
Dimarts 5
Dimecres 6
Dijous 7
Divendres 8
Dilluns 11
Dijous14
Divendres 15
Dilluns 18
Dimarts 19

IDIOMES
TIC
HC
CL
ARTECA
CL
TEATRE
PRE
CL
TIC

OCTUBRE.2021
Hora anglès
Robòtica de 9 a 12 anys
En Tom i la volta al món en trompeta
Club Narrativa: Swing
Inauguració Arts del llibre
Club de Mates
Llibràlegs V
Puto País
Club Llegir Teatre: La Víctor C
Robòtica de 9 a 12 anys

Ajuntament de Palafrugell

AD
IN
AD
AD
AD

1
35
16
17
11

AD
AD
AD
AD
AD

35
25
29
25
62

AD
AD
INF
AD

43
26
40
18

Miquel Martín i G. Terribas

AD
AD
INF
AD
AD
AD
AD
AD

35
16
23+16
10
28
80
22
16

Joandomènec Ros i M. Heras

AD

22

Manel Bosch

AD
AD
INF
AD
AD
INF
AD
AD
INF
AD
INF

25
12
36
22
9
12
22
10
12
10
12

AD
INF
INF
AD
AD
AD
AD
AD
AD
INF

5
9
46
21
50
5
23
15
10
9

Xavier Valls
Vivim del Cuentu
Marta Padrós
David Figarola
Montse Parra i Susana Ruiz

Ferran Vidal
Joan Carles Subirats
Pere Maruny
Bruguera i Prohías
Montse, Anna i Bruna + White
S
Fundació EMorató
La Tribu Juganera
Cuartiella i JSoldevilla

M. Júdez, M. Casanovas i P.
Da
Carles Pastor
M. Català i S. Mestres
Rogeli Nieto
M. Artigau i C. Queraltó
Imma Merino i G. Terribas
Jordi Campoy

Fonalleras, Llavina i G. Terribas
Senyoreta Perleta
Guillem Martínez
ADAMS
ADAMS
Pere Piquer i Neus Colomer
ADAMS
ADAMS
ADAMS
ADAMS

Neil Straton
ADAMS
Librusión
Rafael Vallbona
Lola Barranco
Xavier Valls
Meritxell Yanes / Mercè Pons
Raúl Garcia, Llorenç Marquès
Montse Parra i Susana Ruiz
ADAMS
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Cultura
Biblioteca
Dijous 22
CL
Tertúlia literària
Divendres 22
XER
Escriptores dels anys 30
Dimarts 26
TIC
Robòtica de 9 a 12 anys
Dijous 28
CL
Club LF: Frankenstein
Divendres 29
XER
Supercomputador

Dimecres 03
Dijous 04
Divendres 05
Dilluns 08
Dilluns 08
Dimarts 09
Dimarts 09
Dimecres 10
Divendres 12
Dissabte 13
Dilluns 15
Dimarts 16
Dimarts 16
Dimecres 17
Divendres 19
Dissabte 20
Dimarts 23
Dimarts 23
Dijous 25
Dijous.25
Divendres 26

HC
PRE
PRE
IDIOMES
CL
TIC
TIC
PRE
PRE
ARTECA
CL
TIC
TIC
IDIOMES
PRE
ARTECA
TIC
TIC
CL
CL
PRE

NOVEMBRE.2021
Contes que fan bullir el calder
Gaziel comentat
Antropocè: la fi d'un món
L'hora de l'anglès
Club de mates
Taller telèfons mòbils sessió 1
Robòtica Vex IQ sessió 1
Premi Novel·la Empordà
La desfeta
Visita comentada: Les arts del llibre
Llegir teatre: Nosaltres
Taller telèfons mòbils sessió 2
Robòtica Vex IQ sessió 2
L'hora de francès
Som dones, som lingüistes, som moltes
Sortida Sketxers: Colors de la tardor
Whatsapp i Telegram
Robòtica Vex IQ sessió 3
Tertúlia literària
Club Narrativa: Maggie O'Farrell
Agenda Llatinoamericana

Ajuntament de Palafrugell
Dolors Gubau
Anna Ballbona
ADAMS
Marta Padrós i Susana
Oriol Rius

Eva Rondalles
Miquel Martín i Olga
Daniel Closa
Neil Stratton
Xavier Valls
ADAMS
Innova't
Braulí Gascon
A. Alcoberro i Terricabras
Lola Barranco
Susana Ruiz
ADAMS
Innova't
Corinne Pinon
M. Carme Junyent
Lluís Bruguera + Mercè Coll
ADAMS
Innova't
Dolors Gubau
David Figarola i J Soler
Josep Tabernet

AD
AD
INF
AD
Ad

7
13
8
13
1

INF
AD
AD
AD
AD
AD
INF
AD
AD
AD
AD
AD
INF
AD
AD
AD
AD
INF
AD
AD
AD

21
15
13
10
1
5
4
6
31
5
11
8
5
6
38
10
8
4
7
9
18

AD
AD
AD
AD
AD
INF
AD
AD
AD
AD

25
52
10
5
6
12
7
9
13
3

DESEMBRE.2021
Dijous 2
Dissabte 4
Dijous 9
Dilluns 13
Dimarts 14
Dimecres 15
Dimecres 15
Dijous 16
Dijous 16
Dilluns 20

PRE
ARTECA
CL
CL
IDIOMES
HC
IDIOMES
CL
CL
CL

Caimó, l'indiano revolucionari
Inauguració: mAgta
Aquelles cordes del temps - Fundació Pla
Prostitución
L'hora de l'anglès: Christmas and New Year
L'home pal
L'hora del francès
Tertúlia literària
Club Narrativa: L'altra
Club de matemàtiques

Toni Strubell, Q. Nadal i Roger
C.
Jordi Sàbat
Lluïsa Julià
Montse Parra i Susana Ruiz
Neil Stratton
Laura Asensio
Corinne Pinon
Dolors Gubau
David Figarola i J Soler
Xavier Valls
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1 El servei
L'Àrea d'Educació és el servei de l'Ajuntament de Palafrugell que vetlla perquè l'educació
formal, no formal i informal sigui a l’abast de totes les persones de la població.
Gestiona dues escoles bressol municipals, Els Belluguets i Tomanyí, es coordina amb les
escoles bressol privades Ca la Tulita i Petit Vedruna.
Gestiona l’Oficina Municipal d’Escolarització i, per tant, l'escolarització dels infants que arriben
fora del termini de matrícula escolar.
Es coordina amb les escoles i instituts de la població i potencia projectes que els impliquin i
els ofereix i facilita recursos mitjançant subvencions per a la socialització de llibres, per a la
robòtica escolar, a les AMPA,... Organitza premis per a la promoció del coneixement com el
Premi de redacció en llengua anglesa Tom Sharpe, el de recerca Josep Sagrera i Corominas,
el de dibuix Rodolfo Candelària. Convoca beques per a estudiants amb necessitats
educatives. Col·labora amb l'Escola de Música de Palafrugell i amb el Centre
Professionalitzador, L’Energia. Coordina el Pla Educatiu d'Entorn de Palafrugell, el Projecte
Educatiu de Ciutat i el Projecte d’Educació 360.
Finança o confiança amb el Departament d'Educació recursos per a joves com la Unitat
d'Escolarització Compartida i els Plans de Transició al Treball de Cuina i sala, Comerç i
Jardineria.
Ofereix un ventall ampli de formació per a persones de més de 16 anys: alfabetització,
idiomes, informàtica, gestió de les emocions, ... i es coordina amb l'Oficina de Català i el
Centre de Formació de Persones Adultes de Palafrugell.
Organitza xerrades sobre ciència i altres coordinades amb les AMPA dels centres escolars.
Col·labora amb la Fundació Josep Pallach i altres entitats i fundacions.
Atencions realitzades pel servei:
2021
2020

Telefòniques
14.367
13.617

Presencials
8.652
8.031

Total
23.019
21.648

2 Plans, programes, projectes i actuacions diverses
“Escola de família”
Xerrades d’orientació a les famílies, de temes que proposen les AMPA dels diferents centres
escolars del municipi. A causa de la pandèmia de la COVID-19 no s’han realitzat xerrades
adreçades a les famílies.
Llibret de les escoles
Elaboració d’un llibret informatiu on es detallen els diferents centres escolars i els recursos
educatius de la vila, destinats a informació de les famílies amb infants i joves que s’han
d’escolaritzar. 750 llibrets.
Jornada de portes obertes dels centres escolars
Activitat en què els centres escolars mostren com són i expliquen el seu funcionament.
Adreçada a les famílies que han d’escolaritzar els seus fills per primera vegada o han de
canviar de nivell i centre i volen conèixer els diferents centres escolars del municipi.
A causa de la Pandèmia de la COVID-19, tots els centres escolars van fer la jornada de portes
obertes de manera telemàtica.
Ajuntament de Palafrugell
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Premi Josep Sagrera i Coromines
Treball de recerca en grup, escrit en llengua catalana, que fa l’alumnat del centres escolars de
primària, secundària, batxillerat i cicles formatius, basat en temàtica obligatòriament vinculada
a la població, fins a 4t d’ESO i vinculada a la comarca per a la resta. 621 alumnes participants.
En aquesta edició dues escoles no han participat en els treballs murals. Els treballs de
secundària i batxillerat són treballs de recerca en format monogràfic que es van penjar en un
Drive i a partir d’aquí es van avaluar.
Cantata de les escoles
Activitat anul·lada a causa de la pandèmia de la COVID-19.
Rua dels infants
Activitat anul·lada a causa de la pandèmia de la COVID-19.
Mostra de pintura Rodolfo Candelaria
És una mostra de pintura en la qual hi participen els alumnes de 5è de primària de totes les
escoles del municipi. Les pintures finalistes i les premiades, una per cada escola, s’exposen al
Tabarín del Teatre Municipal. El premi consisteix en un detall personalitzat per a un alumne o
una alumna de cada escola. Total participants 283 infants.
Projecte Rossinyol
Programa desenvolupat per una xarxa d’universitats europees que es basa en la relació entre
mentors (estudiants universitaris voluntaris) i mentorats (alumnes de primària i secundària
d’origen estranger de Palafrugell). Hi han participat 8 mentors/mentores i 8
mentorats/mentorades. Aquests darrers eren alumnes de les escoles Carrilet, Pi Verd, Barceló
i Matas, Torres Jonama, de l’INS. Frederic Martí Carreras, de l’INS Nou Palafrugell i de l’INS
Baix Empordà.
Ajuts per a la socialització de llibres de text als centres escolars
Subvenció als centres escolars de Palafrugell per contribuir a l’augment de la socialització de
llibres de text 9.000 euros, 950 euros per a cada centre escolar del municipi, excepte l’Institut
Nou Palafrugell (450 euros).
Tallers d’estudi assistit per al reforç escolar
Són tallers de reforç escolar a totes les escoles d’educació primària públiques i concertades
de Palafrugell amb l’objectiu de contribuir a incrementar l’èxit acadèmic. Aquests tallers estan
adreçats a l’alumnat de 3r a 6è de primària, en horari extraescolar. 174 participants. A partir
del febrer de 2021 amb la dotació del Pla de Millora d’Oportunitats Educatives es van poder
implementar els Tallers d’Estudi Assistit a tots els centres de secundària del municipi així com
ampliar les hores de suport escolar a totes les escoles de primària. Els participant de
secundària van ser 84. Es van dur a terme amb més professionals per respectar la normativa
COVID.
Tallers d’estudi assistit per al reforç escolar durant el mes de juliol
Són tallers de reforç escolar que tenen com a objectiu principal ajudar l’alumnat d’educació
secundària que no ha superat totes les assignatures durant el curs. 44 participants. Amb la
dotació del Pla de Millora d’Oportunitats Educatives es van poder implementar els Tallers
d’Estudi Assistit a l’alumnat de cicle superior de primària dels centres educatius de Palafrugell.
El total de participants va ser de 37. Es van dur a terme amb més professionals per respectar
la normativa COVID.
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Projecte De bon arbre, bona fruita
Són tallers que s’ofereixen a pares i mares que, malgrat no dominen el català i tenen escassa
experiència escolar, volen impulsar el procés educatiu dels seus fills i filles tot col·laborant
amb l’escola. Aquest curs 2020-2021 s’ha desenvolupat al local social de la Sauleda amb 13
participants, mares de l’escola Carrilet, que han assistit 3 hores setmanals al llarg del curs i
han acabat protagonitzant 2 activitats de participació a l’escola.
Aula Municipal de Robòtica
L’Aula Municipal de Robòtica és un projecte que s’emmarca dins del Pla educatiu d’entorn
(PEE), en l’esfera del Pla de millora d’oportunitats educatives (PMOE). L’Aula Municipal de
Robòtica ha obert les seves portes el novembre del 2021, s’inicia com un projecte a mode
experimental per oferir, a l’alumnat del municipi i a les seves famílies, activitats fora de l’horari
lectiu de robòtica educativa des d’una perspectiva d’equitat i educació a temps complet. Les
activitats que inicialment s’ofereixen estan destinades a l’alumnat del cicle superior de primària
i de 1r i 2n d’ESO de tots els centres educatius del municipi. També s’engega el projecte
oferint un dissabte, quinzenalment, per activitats familiars de robòtica educativa per infants
des de primària a 1r i 2n d’ESO.
Servei d’Orientació d’Àmbit Comunitari (SOAC)
El SOAC col·labora i contribueix dins del Programa de Millores d’Oportunitats Educatives
(PMOE) del Pla Educatiu d’Entorn (PEE) des d’una triple dimensió; acollint, assessorant i
acompanyant a les famílies en risc de vulnerabilitat social oferint suport els fills i les filles cap a
l’èxit educatiu. D’una banda, la intervenció socioeducativa a través del programa de prevenció
de l’absentisme i possible fracàs escolar de l’alumnat de secundària, el repte de l’educació
inclusiva a Palafrugell, fomenta la complicitat dels progenitors en l’acompanyament acadèmic,
impulsa l’activitat extraescolar física i promou la participació activa en els espais d’oci i lliure
municipals. De l’altre, la intervenció comunitària del servei fomenta el treball en xarxa amb els
i les diferents professionals, recursos i serveis del territori contribuint a la dimensió
democràtica de l’educació.
3 Oficina Municipal d’Escolarització
El nombre d’infants que es van incorporar per primera vegada en el sistema educatiu en el
curs 2020-2021 van ser 243 infants per cursar P3. El nombre d’aules per acollir aquests
alumnes era d’11, amb 22 alumes a cada una.
A part d'aquests, hi va haver alumnat que es va escolaritzar a Palafrugell un cop finalitzada la
matrícula o iniciat el curs escolar. Bona part d'aquest alumnat era nouvingut al municipi.
Cursos
Educació infantil
3 - 6 anys
Educació Primària
6 a 12 anys
Educació Secundària
12 – 16 anys
TOTAL alumnat incorporat

Alumnes

40
36
24
100

4 Centre de Formació de Persones Adultes
El Centre de Persones Adultes de Palafrugell cada any ofereix la formació que s'adequa a les
necessitats formatives de les persones adultes de la població dins el marc que estableix la
Generalitat de Catalunya. El nombre de cursos duts a terme pel Centre de Formació de
Persones Adultes de Palafrugell el curs 2020-2021 va ser de 19 cursos.
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Cursos

2020/2021

Català
Castellà
Coneixements bàsics - Instrumental
Anglès
Informàtica inicial

23
35
103
41
15

Grau en Educació Secundària
Accés als CF de Grau Superior

48
13

Accés a la Universitat
Suport Institut Obert de Catalunya (IOC)
Alumnes

10
24
312

5 Oficina de Català
El nombre de cursos duts a terme per l’Oficina de Català de Palafrugell el curs 2020-2021, ha
estat de 20 cursos.
Nivell
Ep! Escolta i Parla
B1
B2
B3
E1
E3
I1,I2, I3, S1, S2 i S3*
TOTAL

Mòduls
1
6
6
2
1
4

Nombre d’inscrits
17
104
101
29
27
75

20

353

*Aquests cursos s’han ofert 100% en línia a les diferents oficines del CPNL.
6 Formació mòduls
Durant el curs 2020-2021 l'Àrea d'Educació ha organitzat un total de 40 mòduls formatius.
Aquest curs ha estat diferent a tots, degut a la pandèmia la ràtio dels cursos ha estat de 8
persones a cada curs, però la inscripció ha anat a la baixa el segon quadrimestre. Fer els
cursos en línia o sempresencialment, no ha agradat a la majoria de l’alumnat, sobretot als que
han fet els cursos d’idiomes, que són pràcticament orals.
Entre els cursos i tallers es van fer 185 matrícules. En aquests números no estan inclosos els
cursos d’alfabetització.
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OFERTA PRIMER QUADRIMESTRE
CURSOS
ANUL·LATS

CURSOS OFERTS
Anglès oral 1 (A1.1)
Anglès oral 2 (A1.2)
ANUL·LAT
Anglès oral 3 (A2.1)
Anglès oral 4 (A2.2)
Anglès intermedi -conversa
Francès A1
Francès A2 matí
Francès A2 tarda
Francès B1.1
Alemany 2
Alemany 4
Informàtica 2
ACTIC nivell mitjà 1r grup
ACTIC nivell mitjà 2n grup
Taller d’informàtica bàsica per ajudar als ANUL·LAT
fills

MATRÍCULES

8
8
8
8
6
7
7
8
7
8
8
8
8

OFERTA SEGON QUADRIMESTRE

CURSOS OFERTS
Anglès oral 1 (A1.1)
Anglès oral 2 (A1.2)
Anglès oral 3 (A2.1)
Anglès oral 4 (A2.2 )
Anglès intermedi -conversa
Francès A1
Francès A2 matí
Francès A2 tarda
Francès B1.1
Alemany 2
Alemany 4
Informàtica 2
ACTIC nivell mitjà (primer grup)
ACTIC nivell mitjà (segon grup)
Informàtica
per
comunicar-nos:
electrònic, zoom, xarxes
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CURSOS
ANUL·LATS

ANUL·LAT

ANUL·LAT

MATRÍCULES
7
6
7
8
5
7

4
5

ANUL·LAT

correu ANUL·LAT

8
7
7
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A més l’Àrea d’Educació ofereix Tallers d’Alfabetització i Català inicial (TALC) per
complementar l’oferta formativa més bàsica del Centre de Formació d’Adults de tal manera
que cap persona amb aquestes necessitats quedi sense atendre. Aquest curs, atesa la baixa
demanda, només va fer falta impartir un taller de Català 1 per a persones alfabetitzades amb 7
alumnes.
L’Institut de Promoció econòmica organitza formació per a diferents col·lectius i una part
important d’aquesta la du a terme en el Centre Municipal d’Educació. La informació d’aquests
cursos es detalla a la memòria de l’IPEP.
7 Xarxes socials i publicacions
L’Àrea d’Educació compta amb web educaciopalafrugell.cat/ i també amb comptes a tres
xarxes socials:
o facebook.com/edupalafrugell
o twitter.com/edupalafrugell
o instagram.com/educaciopalafrugell
A part publica el llibret informatiu dels centres i recursos escolars del municipi diferenciats per
franges d’edat i el llibret de tota la formació que s’ofereix en el Centre Municipal d’Educació,
tant per part de l’Ajuntament com dels altres organismes que hi ha ubicats. Alhora publicita
totes les activitats que desenvolupa i participa amb articles a la revista Can Bech així com,
puntualment, a la Revista de Palafrugell.
Els mòduls formatius per a persones adultes que ofereix l’Àrea, a part de publicitar-se en
format paper, també es publiquen al portal de formació i activitats http://palafrugelles.palafrugell.cat/, a través del qual es canalitza la informació sobre cadascun i la inscripció
en línia.
8 Activitats
Cicle El 7 a les 7. Xerrades sobre ciència per a gent de lletres. A causa de la pandèmia, el
curs 2020-2021 se’n van fer només 2:
- Per què no ragen les fonts? L’aigua, recurs sobreexplotat o patrimoni menystingut?, a
càrrec de Carles Roqué, el dimecres 7 d’octubre. Hi van assistir unes 20 persones.
- Les vacunes, un valor sovint qüestionat, a càrrec del Dr. Josep Marès, el dimecres 7 d’abril.
Hi van assistir unes 10 persones.
Xerrada Inici de curs en Homenatge a Jaume Guasch. 30 d’octubre de 2019.
Hi van assistir 49 persones.
Xerrada Palafrugell Acull sobre el sistema educatiu a Catalunya
Hi van assistir 26 persones.
Xerrada Palafrugell Acull sobre la formació d’adults a Palafrugell
Hi van assistir unes 23 persones.

9 ACTIC
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La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la
informació i la comunicació”. L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital,
entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies
de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir
objectius determinats amb eficàcia i eficiència. Per obtenir-lo, cal superar una prova
telemàtica, que s’avalua automàticament.
El Centre Municipal d'Educació és un centre col·laborador reconegut per a dur a terme els
exàmens oficials de l’ACTIC: el del Nivell Bàsic, Nivell Mitjà o Nivell Avançat. Un dia a la
setmana es fa la prova: els dijous a les 4 de la tarda i els divendres a les 9.30 del matí.
Els aspirants inscrits i presentats al llarg del 2020 han estat:
Nivell bàsic: 2ivell Mitjà: 80 i que s’han presentat: 70
Nivell Avançat: 16 i que s’han presentat 13
Total: 120 inscrits Presentats: 107

10 Escoles bressols municipals
Les escoles bressol municipals són l'EEBB Els Belluguets i l'EEBB Tomanyí. El nombre de
places que ofereixen és de 74 cada una repartides en una aula de nadons, dues d'1 a 2 anys i
dues de 2 a 3 anys. L'horari d'obertura és de les 7.45h a les 19h., de dilluns a divendres.
Activitats programades EEBB Belluguets (curs escolar 2020-2021)
- Espai de relació. Tallers en família.
Cuidar el cos, un espai d’escolta i cura (2 sessions de 15.30h a 16.30h)
La música, cinc sentits i mil emocions (2 sessions de 15.30h a 16.30h)
L’art, l’encant de tocar i expressar (2 sessions de 15.30h a 16.30h)
- Altres activitats:
La celebració de les festes tradicionals: carnaval, castanyada,...
Festa final de curs.
Les rutes en família i camins per explorar.
La participació en espais referents a la certificació d'escola verda.
La relació de l'AMPA i Consell Escolar amb reunions periòdiques
Aquestes activitats, tot i estar previstes no es van poder portar a terme a causa de la
pandèmia de la COVID-19.
Activitats programades EEBB Tomanyí (curs 2020-2021)
Degut a les restriccions que s’han hagut d’aplicar als centres educatius a causa de la Covid19, al llarg del curs 20-21 no s’han dut a terme els projectes destinats a les famílies del
municipi, “L’hora del cafè” ni “Acosta’t i juguem”
- Altres activitats que sí s’han realitzat :
•
•
•
•

Sortides a la biblioteca, mercat, pavelló municipal.
Sortida al parc de fusta de La Bisbal d’Empordà i visita a les llibreries de la zona per renovar
la biblioteca d’aula.
La celebració de les festes tradicionals: carnaval, castanyada i tió.
Festa final de curs, per grups bombolla i en espai exterior.
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L’estiu dels infants
Acull alumnes de les escoles bressol municipals, durant els mesos de juliol i agost i amb els
mateixos horaris i serveis del curs escolar. L’estiu del curs 20-21 es va portar a terme a cada
centre, a Belluguets hi van assistir 55 infants i a Tomanyí hi van assistir 56 infants.
La Tarda
Aquest projecte no s’ha desenvolupat aquest curs degut a la pandèmia.
11 Unitat d’Educació Compartida (UEC)
Ensenyament compartit amb els centres de secundària per afavorir que alumnat amb
necessitats específiques aconsegueixin habilitats socials i coneixements específics amb
l’objectiu final que assoleixin el Graduat en Educació Secundària (ESO).
Alumnat derivat des dels centres escolars (curs 2019-2020: 10 alumnes subvencionats pel
Departament d'Ensenyament, 3 alumnes subvencionats per l’Ajuntament de setembre a
desembre, 2 de gener a juny.
12 Pla de Transició al Treball
Modalitat de Programes de Garantia Social per a nois i noies de 16 a 21 anys que no tinguin
aprovada l'ESO, dissenyada per proporcionar recursos personals i professionals perquè
puguin trobar feina i/o continuar la seva formació. Adreçat a nois i noies que han deixat
l’ensenyament secundari obligatori sense obtenir la titulació.
Alumnes matriculats: 16 alumnes a cada mòdul amb un total de 45 alumnes.
Mòdul ofert a Palafrugell amb conveni amb l’Ajuntament de Calonge: Auxiliar de vivers i
jardins.
Mòduls oferts a Palafrugell amb conveni amb l’Ajuntament de Palamós: Comerç, oficina i
atenció al públic i Cuina i sala.
13 Escola de Música
L' Escola de Música de Palafrugell inaugurada el 1967, compta des del curs 2015-2016 del
Centre Autoritzat d'Ensenyaments Artístics Professionals de l'Escola de Música de Palafrugell,
L'Energia.
A causa de la pandèmia de la Covid-19, el curs 2020-2021 l’alumnat matriculat a l’Escola de
Música va baixar substancialment, és per això, que l’Ajuntament de Palafrugell va concedir 1
beca socioeconòmica individual per a nois i noies que assisteixen a l’Escola de Música de
Palafrugell, d’acord amb el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’Escola
de Música de Palafrugell.
Els ensenyaments becats són: Iniciació a la música, instruments, conjunts instrumentals,
llenguatge musical i cant coral.
14 AMPAS
Subvenció a les AMPAs per a organització d’activitats i suport. A les AMPAS dels centres,
Carrilet, Torres Jonama, Barceló i Matas, Sant Jordi, Vedruna, Prats de la Carrera, Frederic
Martí Carreras, i Escola de Música, dotació de 1250 euros. A l’AMPA de l’escola Pi Verd una
dotació de 758,49 €. A l'AMPA de Tomanyí, dotació de 450 euros.
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15 Consell Escolar Municipal
El Consell Escolar Municipal (CEM) és un òrgan de consulta i participació competència de
l'ajuntament i la seva constitució és de caràcter preceptiu. Està integrat per l'Alcalde que el
presideix, el regidor o regidora d'Educació, un representant de cada partit polític, les
direccions dels centres, un representant de l'equip directiu, de l'alumnat i del PAS de cada
centre escolar, un representant de les AMPA i un representant dels serveis educatius del
municipi: centre de formació de persones adultes, oficina de català, escola de música, PTT,
UEC.
Es reuneix un mínim de tres vegades a l'any amb l'objectiu de debatre temes educatius del
municipi.
Curs 2020-2021: s'han desenvolupat 3 consells escolars. Convocatòria i reunió de les
comissions que en deriven.
Comissió de directors: reunió periòdica amb els directors dels centres de primària i secundària
el primer dijous de cada mes. 10 reunions.
16 Consell dels Infants
Òrgan de participació de les nenes i nens d’entre 9 i 12 anys del municipi. Un espai on poden
exercir, com a ciutadans que són, el seu dret a reflexionar, expressar la seva opinió, debatre,
prendre decisions i elevar al Plenari Municipal les seves propostes, a fi de contribuir a millorar
el municipi. Hi han participat 22 alumnes representats dels diferents centres educatius del
municipi.
Els temes que s’han tractat són els següents:
• 26 d’octubre de 2020. Els pressupostos municipals 2021.
• 25 de gener de 2021. L’Assatjament escolar. El Bullying.
• 22 de març de 2021. Rodamón i l’abandó de mascotes.
• 31 de maig de 2021. El racisme.
Aquestes sessions es van portar a terme de manera telemàtica a causa de la pandèmia de la
Covid-19.
Com cada any, els consellers i les conselleres del Consell dels Infants van acordar a què es
destinaven els diners que l’Ajuntament posa al seu abast en el pressupost municipal. En
aquest cas es va acordar invertir els 2.000 euros en la instal·lació d’uns ruixadors en una
zona d’esbarjo per als gossos de la protectora Rodamón.
17 Indicadors
Escoles Bressol Municipals
Número de sol·licituds per plaça vacant
Demanda de places d’escola bressol municipal (% sobre
població 0-3 anys)
% cobertura de places (grau d’ocupació d’escoles
bressol)
% de places municipals sobre el total de places al
municipi% d’infants de 0 a 3 anys que són alumnes en
escola bressol municipal
Ajuntament de Palafrugell

2020
1
18,69%

2021
1
17,29%

96,40%

84,75%

67,27%

67,27%
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% d’infants de 0 a 3 anys de nacionalitat estrangera que
6,11%
són alumnes en EEBB municipals
Mitjana d’hores d’obertura diària per centre*
11h
% d’alumnes que han rebut ajuts
14,08%
% d’alumnes que han rebut ajuts s/ el nombre d’ajuts
74,07%
sol·licitats
* A causa de la COVID els horaris d'obertura s'han vist temporalment afectats
Formació d'adults

5,73%
11h
20%
78,25%

Número de persones inscrites per cada 1000 habitants
% d'homes inscrits al CME

2020
49,61
33%

2021
50,17
35%

% de dones del total d'inscrits

67%

65%

Pla de Transició al Treball
2019-20
33,30% Vendes
68,75% Hoteleria
65,34 Jardineria
Número d'alumnat incorporat posteriorment en el 33,30% Vendes
sistema educatiu
37,50% Hoteleria
38,56% Jardineria
Número d'alumnat inserit laboralment

2020-2021
35,00% Vendes
31,25% Hoteleria
49,90Jardineria
11,76 % Vendes
50,00% Hoteleria
51,99%Jardineria

18 Projectes de futur
 Realització de la III Jornada d’Educació 360. Lideratge de projectes dins el marc
d’aquest programa.
 Lideratge de la Xarxa Gironina de Ciutats Educadores. Un grup de poblacions
gironines tenen la voluntat de constituir-se en xarxa per tal de compartir coneixements i
propostes.
 Realització d’activitats en el marc de la subvenció PMOE (Programa de Millora
d’Oportunitats Educatives)
 Beques extraescolars per a alumnat amb necessitats educatives i econòmiques.
Proposta compartida amb altres àrees.
 Informe intermig com a Ciutat Amiga de la Infància.
 Plantejament d’un espai municipal de robòtica.
 Elaboració d’un web sobre les preinscripcions escolars.
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1. Activitats fisicoesportives

Entenem com activitats fisicoesportives aquelles activitats que es realitzen des de l’Àrea
d’Esports de Palafrugell, i no relacionades amb el medi aquàtic.
-

Escoles esportives municipals.
L’activitat que es realitza és la gimnàstica rítmica.

-

Activitat Física per a adults i gent gran.
Dins d’aquests tipus d’activitats ens trobem amb l’activitat física per a gent gran i el
tai-txi. No comptabilitzem les activitats del Pack Fitness (spinning, tonificació,
manteniment) perquè estan incloses dins dels serveis de l’abonat.

Jocs Escolars Locals
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Els jocs escolars de Palafrugell es fan a nivell de tota la població en edat escolar. Tant escoles
públiques com privades concertades participen en aquest afer. Els jocs escolars estan destinats
tant a alumnes de primària. Els esports que es juguen a primària són:el colpball, ultimate, el
futbol sala, bàsquet, handbol, voleibol i atletisme.
Dins dels jocs escolars també trobem les Jornades Blaves destinat a alumnes de segon cicle
de secundària, i el programa Descobreix l’atletisme tot jugant, destinat a alumnes de cicle mitjà
de primària.
En motiu de la pandèmia de la COVID la programació dels Jocs Escolar es va tenir que
suspendre, al no poder barrejar grups bombolla.
ESCOLA
CEIP Torres Jonama
CEIP Barceló i Matas
CEIP Carrilet
Col·legi Vedruna
Col·legi Sant Jordi
Escola Prats de la Carrera
IES Baix Empordà
IES Frederic Martí
Pi Verd
TOTAL

PARTICIPANTS 20192020
90
84
48
125
118
60
525

PARTICIPANTS 20202021
-

XXVIII Miting Internacional d’Atletisme “Palafrugell – Costa Brava”
Competició internacional anual d'atletisme englobada dins el circuit Europe Athlétisme
Promotion que se celebra a l'Estadi Municipal Josep Pla Arbonès. Al 2021 es va celebrar la
28ena edició el dissabte 18 de setembre de 2021, de 17 a 21.30 hores amb un programa de 25
proves, i va aplegar una participació de 128 atletes, 80 homes i 48 dones, dels quals 32 eren
estrangers procedents de 12 països. Dins el programa de proves, majoritàriament de la
categoria absoluta, també n'hi havia 5 reservades a atletes sub 16 i sub 18 i dues no
competitives organitzades en memòria de les víctimes de la Covid19.
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2 Activitats aquàtiques
Activitats Aquàtiques
Les activitats aquàtiques les podem dividir en cursets de nens de 3 a 5 anys, de 6 a 11, joves,
adults i gent gran, així com una activitat d’aigua gim. Degut a les mesures sanitàries que es van
aplicar durant la temporada 2020-2021 es va haver de reduir l’aforament a la Piscina Municipal,
el que va provocar que s’haguessin de reduir el nombre de cursets i d’alumnes.

Activitat Aquàtica Escolar
Dins de cada trimestre del curs escolar tenim diferents escoles que realitzen activitats
aquàtiques a la piscina municipal. Durant el curs escolar 2020-2021, degut a les mesures
sanitàries degut a la pandèmia de la COVID-19, no van realitzar activitat aquàtica escolar.

Mulla’t per l’esclerosi múltiple
Activitat suspesa a causa de la pandèmia de la COVID-19.
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3 Activitats d’Estiu i Nadal
Degut a les mesures establertes per les autoritats sanitàries a causa de la pandèmia de la
COVID-19, així com el canvi de la coberta de la piscina, ens trobem amb aquestes dades
Activitats aquàtiques
Les activitats aquàtiques no es poden realitzar degut al tancament de la piscina.
Escoles esportives municipals
Dins de les escoles esportives municipals trobem el campus esport juliol i agost i la gimnàstica
rítmica.
Activitat Física per a adults
Pel que fa a les activitats físiques per a adults tenim el tai-txi. De la mateixa manera que a les
activitats d’hivern no comptabilitzem les activitats del pack fitness (spinning, tonificació,
manteniment i aquàtic fitness) perquè estan incloses dins del serveis de l’abonat.

Pinxo Aigua
Activitat suspesa a causa de la pandèmia de la COVID-19.
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4 Instal·lacions esportives
Durant la temporada 2021-2022 i degut a les mesures sanitàries establertes per a la pandèmia
de la COVID-19 la utilització de les instal·lacions esportives municipals es va veure reduïda de
manera notable, ja que l’aforament de les mateixes estava molt limitat i es van suspendre les
competicions de la majoria d’equips tant a nivell escolar com federatiu.
Piscina Municipal
Instal·lació climatitzada inaugurada l’any 1996, i que consta dels espais següents:









Piscina Profunda
Piscina Poc Profunda
Sala fitness-musculació
Sala d’Spinning
Saunes
Bany de vapor
Hidromassatge
Dutxes

A més, disposa d’unes grades amb capacitat per a unes 100 persones, d’una zona de
màquines expenedores de begudes amb taules i cadires i d’una magnífica terrassa amb unes
vistes precioses de l’entorn de Palafrugell.
Entitats Usuàries:
Centres Escolars: Barceló i Matas, Carrilet, Dr. Arruga (Begur), IES Frederic Martí, Olivar Vell
(Esclanyà), Pere Rosselló (Calonge), Pi Verd, Sant Jordi, Torres Jonama, Vedruna, Gavarres,
Torres Jonama (Mont-Ras), IES Baix Empordà, Prats de la Carrera, Quermany (Pals), Centre
Tramuntana.
Durant el curs 2020-2021 a causa de les mesures sanitàries establertes per la COVID-19, els
centres escolars no van fer ús de la Piscina Municipal.
Entitats Esportives: C.A. Palafrugell

Estadi Municipal
Instal·lació dedicada principalment a l’atletisme i al futbol que va ser inaugurada l’any 1991 i
que consta dels espais següents:







Pistes d’atletisme
Camp de futbol
Sala de musculació
Sala polivalent de gimnàstica
Zona de gespa (zona de jocs i solàrium natural)
Pistes de pàdel.
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Entitats Usuàries: F.C. Palafrugell, C.A. Palafrugell, A.A. Palamós, C.A. Santa Cristina.

Pavellons Poliesportius
La infraestructura esportiva municipal es completa amb dos pavellons que permeten la pràctica
del bàsquet, futbol sala, handbol, voleibol, hoquei i patinatge sobre rodes... En aquestes
instal·lacions hi podem diferenciar els espais següents:
 Pavelló i Annex


Entitats Usuàries



Centres Escolars: IES Baix Empodà,
IES Frederic Martí, Torres Jonama,
Prats de la Carrera, Sant Jordi, Pi
Verd,Vedruna, Tramuntana,Barceló i
Matas.

 Entitats Esportives: Bàsquet C. Palafrugell, C. Handbol Garbí.
 Pavelló de Hoquei/Patinatge
Entitats Usuàries
Centres Escolars: IES Baix Empordà, UEC, C.
Tramuntana.
Entitats Esportives: Club Hoquei Palafrugell, Club
Patinatge Artístic Palafrugell.

Camp de futbol del Gregal
Camp de futbol de gespa artificial.
Entitats Usuàries: A.D. Sauleda, F.C. Palafrugell, Penya Veterans Futbol Sala
Palafrguell, Penya Costa Brava.
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Usuaris piscina municipal
Usuaris pavelló esportiu + pavelló annex
Usuaris pavelló patinatge
Usuaris estadi municipal
Usuaris camp futbol Gregal
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2020
157.872
58.699
69.523
4.025
13.875
11.750

2021
230.842
140.536
43.560
3.124
22.127
21.495

5 Indicadors
1.5.1. % de població inscrita i/o abonada a serveis esportius continuats municipals.
Sobre el total d’habitants.
Població inscrita = 422 participants
Població abonada = 1.004 abonats
Població (2021) = 23.046 habitants
% població inscrita i/o abonada a serveis esportius municipals = 6,18%

1.5.2. % de població abonada al complex esportiu municipal. Sobre el total d’habitants.
Població abonada = 1.004 abonats
Població (2021) = 23.046 habitants
% població abonada al complex esportiu municipal = 4,35%
1.5.3. Metres quadrats d’espai esportiu per cada 1000 hab.
M2 d’espai esportiu = 42.963 m2
Població (2021) = 23.046 habitants
M2 d’espais esportiu per cada 1000 hab. = 1.864,22 m2
1.5.4. Preu de l’abonament individual mensual en un complex esportiu (Baix Empordà)
Preu mig de l’abonament individual mensual en un complex esportiu = 55,06 €
Àrea d’Esport de Palafrugell = 30,3 €
La Corxera Sant Feliu de Guíxols = 59,9 €
Mes Gavarres Palamós = 75 €
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6 Projectes de futur

Any 2022
Any 2022
Any 2023
Any 2023

Estadi Municipal
Àrea Esports
Camp de futbol El Gregal
Estadi Municipal

Projecte reforma pista atletisme
Projecte Pista Ciclista
Reforma de la zona de vestidors
Canvi enllumenat esportiu
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1. Pla Local de Joventut
A partir dels principis rectors del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, la planificació
estratègica de les polítiques de joventut en un municipi pren forma amb el Pla Local de
Joventut. Aquesta planificació és l’estratègia de definició de les polítiques que permet
pensar prèviament en la millor intervenció segons les necessitats existents i els recursos
disponibles. Amb aquesta metodologia s’introdueix la racionalitat en la formulació i gestió
de les polítiques de joventut.
El nou Pla Local de Joventut de Palafrugell 2022-2025 , fruit del procés participatiu “El
Palafrugell que vull”, entre els diversos col·lectius juvenils, el debat transversal amb les
àrees de l’àmbit de Serveis a les Persones i la implicació directa del personal de l’Àrea de
Joventut , fou aprovat per unanimitat en el Ple Municipal del mes de febrer de 2022.
El pla Local és un instrument que:
•

Aporta legitimitat a les polítiques municipals de joventut.

•

Posiciona la intencionalitat de les polítiques de joventut.

•

Genera espais de treball amb joves, àrees de l’ajuntament, altres agents...

•

Facilita l’organització i la coordinació dels recursos.

•

Estableix un full de ruta de polítiques de joventut i facilita el seu seguiment.

•

Afavoreix la participació i la dinamització del municipi.

•

Genera uns aprenentatges i posa en valor el col·lectiu juvenil

Un propòsit
Facilitar el lideratge dels i les joves a Palafrugell per generar una comunitat plural,
inclusiva i de benestar.

Cinc principis
1. Inclusió social. Promoure la construcció d’un municipi plural on la diversitat dels i les
joves es pugui expressar i desenvolupar. Acollint la diversitat per fomentar la cohesió
social.
2. Equitat. Incorporar una visió conscient dels àmbits d'exclusió per dissenyar estratègies
flexibles i adaptables a la diversitat social i facilitar l’accés als recursos.
3. Benestar. La finalitat última de cada recurs i acció és la de potenciar el benestar i la
qualitat de vida de les persones joves.
4. Participació. Entenem la participació juvenil com un procés d'aprenentatge, que
visibilitza i permet expressar les seves necessitats i enforteix la democràcia.
5. Apoderament. Potenciar i estimular l’interès i les capacitats de les persones joves cap a
l’acció individual i col·lectiva. Una ciutadania activa i compromesa és fonamental per una
societat democràtica i resilient.

Cinc Eixos estratègics
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1. Educació, formació i ocupació. Apoderar persones joves a través de l’educació i la
formació perquè puguin expressar el seu ser i potencial dins l’ecosistema econòmic i de
l’ocupació, esdevenint una comunitat més resilient, arrelada i pròspera.
2. Participació. Regenerar la comunitat de Palafrugell a través de la participació juvenil,
entesa com a eix transversal al municipi, i així adaptar-nos als canvis contextuals.
3. Cultura, cohesió social i equitats. Seguir impulsant la cultura com a quelcom dinàmic i
viu, vertebrador de la cohesió social del territori. La cultura és l’eix principal que ens
defineix com a comunitat i ha de ser cocreada per cada una de les generacions i
diversitats culturals que viuen al municipi.
4. Salut integral i mediambiental. Integrar la salut individual, comunitària i territorial a
través d’hàbits basats en la responsabilitat i la consciència.
5. Coordinació i comunicació (interna i externa). Coordinar i comunicar de manera àgil,
enxarxada, descentralitzada i efectiva per fer front ala crisis sistèmica a través d’una
resposta sistèmica.
66 programes d’intervenció,entre tots els eixos estratègics
Podeu consultar tot el document a: http://cangenis.cat/images/pdfs/plalocal/PLJ_Palafrugell_27_01_22.pdf

2. Dinamització juvenil
Propostes d’activitats per afavorir la participació i emancipació dels joves
El programa de dinamització juvenil de Can Genís inclou un conjunt d’activitats destinades
a joves entre 14 i 29 anys. Cada trimestre, exceptuant els mesos d’estiu, s’edita un llibret
amb una programació que inclou cursos formatius de música, audiovisuals, salut i noves
tecnologies; tallers de lleure; sortides d’un dia; jornades; concerts i exposicions.
Actuacions
Programació d’activitats trimestrals per a joves de 14 a 29 anys Can Genís.
Coordinació de les activitats d’estiu (casals d’estiu, colònies, Estiu Jove, tallers...).
Dinamització musical: Projecte Sonoris Causa, buc d’assaig, grups de música local,
equip de llum i so...
Programa Tabarín (descomptes per a joves de 14 a 23 anys i sala d’exposicions a
Can Genís).
Programació d’activitats
Activitat
Cursos i tallers

Nois

Noies

TOTAL

Txikung

1

7

8

Dibuix i introducció a la pintura

7

11

18

Cuina Mexicana

4

3

7

Cuina Tailandesa

6

5

11

Cuina d’Orient Mitjà

2

2

4

Cuina de dolços nadalencs

1

4

5

Curs de premonitori de lleure

5

15

20

Bus al Japan Weekend

7

11

18

Bus al Saló del Manga

9

5

14

Sortides
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LAB Can Genís – Multimèdia
Curs de tècnic de so

8

1

9

4

5

9

Concert Festival de Jazz

25

25

50

Concert Man on the Road

18

12

30

TOTAL

97

106

203

Punt Ómnia
Fotografia nocturna
Altres activitats

usuaris
total

2020
142

2021
203

variació
+42,95%

ÍTEM QUANTITATIU
ACTIVITATS

13Progrés
(dinamització
d’activitats juvenils
per a joves entre 14
i 29 anys)

2019

2020

372 participants a activitats
amb inscripció

142 participants a activitats
amb inscripció

40 activitats programades:
31 cursos/tallers
0 jornades
0 xerrades
0 concurs
5 sortides
0 concert
4 altra activitat

9 activitats programades:
6 cursos/tallers
1 xerrada
2 sortides

2021
203
participants
a
activitats amb inscripció
13 activitats
programades:
9 cursos i tallers
0 jornades
0 xerrades
0 concurs
2 sortides
2 concerts
0 altra activitat

Assistents al curs de premonitors

2.1 Activitats d’estiu
Estiu Jove és un programa que té l’objectiu de garantir una oferta de lleure educatiu
en el període d’estiu en el municipi. L’Àrea de Joventut elabora les bases de
concessió de subvencions per a activitats per a infants i joves i la licitació del casal
d’estiu, supervisa les activitats i edita un tríptic informatiu que recull totes aquestes
activitats. Coordina el casal d’estiu, activitats d’estiu, el campus per a joves entre 12
i 16 anys i les colònies a Puigpardines.
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ÍTEM QUANTITATIU
ACTIVITATS
Estiu Jove
(casals, colònies i
activitats 12-18 anys)

2018

2019

439 participants
< 12 anys: 133
> 12 anys: 306

434 participants
< 12 anys: 134
> 12 anys: 300

Activitats 2021

2020
327 participants
< 12 anys: 117
> 12 anys: 210

Total participants

Il·lusions (Escola Pi Verd)

300

Indika Aventura

60

Campus Audiovisuals

6

Colònies Puigpardines

83

TOTAL

449

usuaris
total

2020
327

2021
449

variació
+37,30%

Casal Indika Aventura

2.2 Sonoris Causa
El programa Sonoris Causa promou les formes d’expressió musical dels joves de
Palafrugell. Per fer-ho es gestiona un buc d’assaig amb cabina de DJ i estudi de
gravació a Can Genís, es programen activitats formatives per a músics, es
gestiona un equip de llum i so de petit format per a les entitats del Consell
Municipal d’Entitats Juvenils, es promouen les actuacions de grups de música
local i s’actualitza una base de dades de grups locals disponible a la web de Can
Genís. També es dona suport als grups locals a través d’activitats que permetin
la seva difusió: jornades de gravació a l’estudi, creació de videoclips o difusió a
les xarxes socials gestionades per l’Àrea de Joventut. Des del programa Sonoris
Causa es col·labora amb les entitats que promouen la música, ja sigui amb la
formació o amb la programació de concerts.
Amb la pandèmia provocada per la COVID-19 no s’ha pogut cedir el buc d’assaig
fins l’últim trimestre de l’any. També, s’ha restringit l’aforament de l’espai, ja que
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les mesures sanitàries ho exigien. Per tant, la utilització del buc ha estat molt
limitada. Tanmateix, l’estudi de gravació segueix tancat per falta de ventilació.
De la mateixa manera, els concerts que realitzaven les pròpies entitats s’han vist
anul·lats a causa de la crisi sanitària.
USOS DE L’EQUIP DE LLUM I SO PER A LES ENTITATS 2021
ENTITAT / ÀREA
Activitats Àrea de Joventut

NÚMERO D’USOS
3
3

TOTAL

ÍTEM QUANTITATIU
2019
0 grups nous penjats al
web cangenis.cat
0 grups locals
60 usos del buc d’assaig
2 gravacions realitzades
a l’estudi de gravació
0 usos cabina DJ
7 usos equip de so de
les entitats

Programa Sonoris
Causa
(dinamització de
grups de música
local)

2020
0 grups nous penjats al web
cangenis.cat
0 grups locals
63 usos del buc d’assaig
0 gravacions realitzades a
l’estudi de gravació
0 usos cabina DJ
2 usos equip de so de les
entitats

usos buc d’assaig, cabina de
2020 2021
gravació i de DJ
63
29
total
usos equip de so (entitats)
total

2020 2021
2
3

2021
0 grups nous penjats al
web cangenis.cat *
5 grups locals
29 usos del buc d’assaig
0 gravacions realitzades a
l’estudi de gravació
0 usos cabina DJ
3 usos equip de so de les
entitats

variació
-53,96%
variació
+50%

Curs de tècnic de so amb l’ equip de so de les entitats

2.3 Tabarín
Tabarín és un programa de dinamització cultural. Per tal d’acostar la cultura als
joves s’ofereixen preus especials de 3 € a tots els joves entre 14 i 23 anys del
municipi a determinats espectacles del Teatre Municipal. Trimestralment es fa
difusió d’aquests espectacles en els mitjans de Can Genís (llibret, xarxes socials
i web). També, s’ofereix un espai d’exposicions a Can Genís per tal que els joves
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que ho vulguin puguin exposar les seves obres i, en el cas d’aquells que vulguin
exposar fotografia, es subvenciona una part de les despeses de l’exposició.
Aquest any 2021 no s’han pogut realitzar exposicions ni descomptes culturals
per joves, ja que la majoria d’actes han estat anul·lats o bé amb limitacions
d’aforament.
TABARÍN ESPECTACLES TMP 2021

DATA

Entrades
totals

Entrades
Tabarín

% total
Tabarín

Santa Innocència

5/5

44

1

2,27

Concert de professors
Escola de Música

7/5

195

4

2,05

11/11

157

3

1,91

del 9 al 12/10

1.498

0

0

1.894
espectadors

8
Tabarín

5,78%

ESPECTACLE

Fundación Tony Manero
27è Festival de Jazz Costa Brava *
TOTAL
* concerts gratuïts, no sumats en aquesta graella

ÍTEM QUANTITATIU
Tabarín

2019
83 entrades venudes al
TMP sobre 11 espectacles

2020
46 entrades venudes al TMP
sobre 6 espectacles

2 exposicions realitzades

1 exposició realitzada

usuaris
total

2020
46

2021
10

2021
8 entrades venudes al TMP
0 exposicions realitzades

variació
-78,26%

3. Punt Òmnia
Punt Òmnia és un programa universal d’intervenció social que utilitzant com instrument
les eines TIC cerca millorar i afavorir, tant individual com col·lectivament, la inclusió i la
vinculació de les persones a la comunitat. Els cursos són gratuïts i s’inclouen a la
programació trimestral Can Genís.
El Punt Òmnia disposa de 19 ordinadors (6 Imac, 1 mac book pro, 9 Linux i 3 Windows)
destinats al tractament d'imatge i de material audiovisual a disposició dels joves i
associacions. Es tracta d’un espai d’acolliment, informació, aprenentatge, socialització i
participació en la comunitat.
Actuacions
Gestió del Punt Òmnia i d’ocupacions per cessió.
Gestió i manteniment del web cangenis.cat, App Can Genís i Instagram
Responsable del manteniment del maquinari informàtic.
Gestió del protocol de difusió de la informació elaborada per l’Àrea (premsa,
cartelleria i web).
Arxiu fotogràfic de l’Àrea i difusió de les activitats realitzades durant l’any.
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Manteniment del material de préstec a les entitats juvenils (projector, megafonia,
ordinador portàtil, etc.).
Gestió i manteniment del plató de fotografia.
Organització de cursos i formació TIC.
Total participants

ACTIVITATS

nois

noies

Fotografia nocturna

2

5

Campionat Free Fire

12

0

Curs Tècnic de So
Exposició Curs de fotografia i creació
Audiovisual

9

2

1

4

Introducció a la Il.luminació

0

0

Dibuix Digital

5

4

Retoc Fotogàfic

0

0

Suport a treballs alumnes dels instituts

3

9

Cometències bàsiques d’informàtica

4

1

Campus Audiovisual

0

9

Videoclip 25N

0

3

Total

36

37

TOTAL

SERVEIS

Punt Òmnia

73

ÍTEM QUANTITATIU
2019

2020

2021

18 ordinadors operatius

18 ordinadors operatius

18 ordinadors operatius

840 usuaris comptabilitzats

530 usuaris comptabilitzats

410 usuaris comptabilitzats

169 cessió d’usos per a la
realització de cursos
Producció de 78 treballs
propis (cartells, vídeos,
fotos...)

usuaris
total

97 cessió d’usos per a la
realització de cursos
Producció de 150 treballs
propis (cartells, vídeos,
fotos, activitats,
exposicions...)

2020
530

2021
410

variació
-22,64%

65 cessió d’usos per a la
realització de cursos
Producció de 200 treballs
propis (cartells, vídeos,
fotos, activitats,
exposicions...)
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Activitats realitzades

4. Espai Jove
Treball de lleure educatiu per a adolescents i joves amb risc d’exclusió social
L’Espai Jove, ubicat a els Ametllers, és un lloc de trobada i de relació per a joves de 12
a 17 anys. El servei fomenta la participació activa a partir d’una oferta d’activitats
lúdiques i educatives gratuïtes pensades per aprofundir i treballar aspectes de
convivència. La programació té en compte la necessitat d’oferir activitats i recursos
diferenciats per interessos i franges d’edat, amb l’objectiu de poder acompanyar els
joves en l’orientació del seu futur. El servei esta obert de dilluns a divendres, durant el
curs escolar, de 16.30 a 19.30 h, i els dissabtes de forma alterna es fan sortides i
activitats. De dilluns a divendres, de 17:15 a 18:30 el servei ofereix un espai per a la
realització de tasques escolars amb suport educatiu amb col·laboració de l’àrea
d’educació.
L’equip està format per una direcció, dues educadores socials, una de les quals
assumeix també la coordinació, i una integradora social.
Actuacions
Oferir una programació d’activitats ajustada a les necessitats i interessos de les
persones joves seguint una metodologia d’aprenentatge significatiu i basat en les
Habilitats per a la Vida
Promoure la cultura participativa i assembleària
Augmentar l’autonomia i compromís dels adolescents i joves participants
Incidir en el treball d’autogestió i resolució de conflictes
Facilitar la pràctica d’activitats en les diferents instal·lacions municipals: Can
Genis, Piscina Municipal, Biblioteca, entre d’altres
Augmentar la vinculació dels adolescents i joves amb les entitats i serveis del
municipi
Potenciar el vincle entre la família dels participant i el servei
Sensibilitzar a la ciutadania sobre les dificultats i problemàtiques de les persones
adolescents i joves
Treballar coordinadament amb els professional i agents socials del municipi
Fomentar l’adquisició d’habilitats psicosocioemocionals entre els adolescents i
joves
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ÍTEM QUANTITATIU
2019
150 inscrits
(29% noies – 71%nois)

2020
130 atencions
(30% noies – 70% nois)

2021
77 inscrits
(42% noies – 58% nois)

40% immigrants
60% autòctons

64% origen migrat
36% autòctons

96% origen migrat
4% autòctons

7 participacions en
activitats municipals

1 participació en activitat
municipal

2 participacions en activitats
municipals

usuaris
total

2020
130

2021
77

variació
-40,76%

Participants de l’Espai Jove durant les colònies

5. Educadors de carrer
Diagnosi i intervenció dels grups urbans del municipi
Els educadors de carrer faciliten la comunicació i la integració de les persones joves del
municipi amb l’administració local, les entitats i la ciutadania; també intervenen en cas
de conflicte i promouen el civisme i la participació. Els educadors de carrer treballen les
tardes, fora de l’horari escolar i també la majoria de dissabtes. Se’ls pot trobar pels
carrers de Palafrugell, als principals parcs, places del municipi i en espais i serveis
públics (biblioteca, Can Genís, piscina, Espai Jove, etc.) on es pot concentrar gran
nombre de joves.
L’equip està format per una direcció, una educadora social i un sociòleg.
Actuacions
Potenciar el treball en xarxa.
Coordinació entre l’Esplai Jove i l’equip d’educadors de carrer.
Observació i diagnosi dels infants i joves del municipi.
Detecció i atenció de necessitats dels infants i joves del municipi.
Intervenció amb adolescents i joves entre 12 i 17 anys.
Intervenció amb joves d’entre 18 i 25 anys.
Fomentar el desenvolupament d’habilitats cognitives, socials i de control
emocional.
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Difusió dels serveis i activitats municipals als adolescents i joves.
Possibilitar la participació dels adolescents i joves en activitats del municipi.
Donar resposta a iniciatives juvenils.
Acció comunitària.
Acció a les xarxes socials.
ACTIVITATS OBERTES AL PÚBLIC EN GENERAL
Activitat

SERVEIS

Educadors de
carrer

Total

Visita Museu Vila Casas

11

Activitat Frinvisibles

20

Activitat de boxa

17

Activitat boxa per noies

8

Ràdio al carrer

4

Kaiak + 18

8

Cuina marroquina

15

Parkour a la Sauleda

7

Ball urbà

10

Torneig futbol

24

TOTAL

124
ÍTEM QUANTITATIU

2019
2 educadors
(29h/setmana)
324 derivacions a serveis
especialitzats
1007 dinamitzacions
d’informació
Participació i coordinació
amb altres entitats o
serveis municipals: 53
293 demandes
realitzades als educadors

derivacions
total

2020
2 educadors
(29h/setmana)
112 derivacions a serveis
especialitzats
916 dinamitzacions
d’informació
Participació i coordinació
amb altres entitats o serveis
municipals: + de 56
301 demandes realitzades
als educadors

2020
112

2021
230

2021
2 educadors
(35h/setmana)
230 derivacions a serveis
especialitzats
1092 dinamitzacions d’informació
Participació i coordinació amb amb
altres entitats o serveis municipals :
+ 145
304 demandes realitzades als
educadors

variació
+105,3%

Intervenció individual de carrer amb jove
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6. PIJCES
Punt d’Informació i Dinamització Juvenil als Centres Educatius
El programa PIJCES és un Punt d’Informació Juvenil als Centres Educatius de
Secundària de Palafrugell, també conegut com a carretó de Can Genís. La principal
tasca educativa transcorre en els patis dels centres educatius de secundària de
Palafrugell durant l’estona d’esbarjo. L’equip està format per una educadora social.
L’objectiu del programa és donar informació als adolescents i joves d’entre 14 i 18 anys,
fomentar la seva participació en les activitats que organitza el municipal i recollir i donar
resposta a les seves necessitats i propostes.
Actuacions
Presència setmanal de la dinamitzadora en l’espai d’esbarjo, per tal d’atendre les
demandes dels joves sobre temes relacionats amb l’oci, el lleure, participació
ciutadana, educació reglada, educació no reglada, etc. L’objectiu és treballar per
la igualtat d’oportunitats a través de la informació, la dinamització i la promoció de
la salut.
Dinamització de la xarxa de delegats col·laboradors.
Organització de les jornades de Portes Obertes de l’Àrea de Joventut dirigides als
alumnes de 3r d’ESO del municipi.
Fer de pont entre l’Àrea de Joventut, els centres educatius i les AMPA.
Dies d’atenció directa als centres educatius:
Dilluns, de 11.10 a 11.35 h: CC Prats de la Carrera
Dimecres, d’11.00 a 11.30 h: INS Baix Empordà
Dijous, d’11.00 a 11.30 h: INS Frederic Martí Carreras
Divendres, de 10.30 a 11.00 h: CC Sant Jordi
Activitats realitzades:
- Formació en habilitats psicosocials per a delegats de 1r fins a 4t d’ESO i 1r i 2n
de Batxillerat i Cicles Formatius
ÍTEM QUANTITATIU

SERVEIS

*
PIJCES
(Punt d’Informació i
Participació Juvenil
als Centres
d’Educació
Secundària)
Jornades
de
Portes Obertes 4t
ESO

2019

2020

**

***

**

***

*

**

***

l’activitat no s’ha realitzat
per estar l’edifici de Can
Genís en obres

han participat tots els
alumnes de 3r d’ESO dels
4 centres educatius del
municipi

***

usuaris
total

2019
*

2020
**

variació
***

2021
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* No s'han registrat dades atès que la professional va estar de baixa per maternitat i posteriorment va assumir les
tasques de coordinació de l'Àrea de Joventut coincidint amb la baixa per malaltia del cap d’Àrea.
** No s’han registrat dades atès que la professional va assumir les tasques de coordinació de l’Àrea de Joventut
coincidint amb la baixa per malaltia del cap d’àrea i posteriorment, amb l’arribada de la Covid-19, es va valorar
juntament amb els i les referents dels centres educatius de secundària que el més adient era no assistir als patis per
tal de minimitzar el risc de contagi del virus.
*** Aquest servei no s’ha realitzat durant el 2021 atès que la professional responsable va assumir altres tasques de
l’Àrea de Joventut per falta de personal.

El carretó de Can Genís al pati de l’INS Baix Empordà

7. Setmanes Joves
Les Setmanes Joves, tenen com objectiu donar a conèixer a les entitats i promocionar-les
i oferir activitats lúdiques als joves, es duen a terme en l’època d’hivern. Les activitats
estan dirigides a joves d’entre 14 i 29 anys, i tant poden ser esportives, com musicals, o
més lúdiques o culturals i sempre en cap de setmana o festius, així podem oferir una
activitat mínim cada cap de setmana pels joves del municipi.
A causa de la pandèmia de la Covid-19 aquest any no s’han pogut realitzar les Setmanes
Joves, tot i que les entitats tenien les activitats preparades.

8. Participació
8.1 Punt d’Informació Juvenil
És un servei d’informació per a joves i lloc de reunions. S’ofereix suport sobre
associacionisme, informació i suport sobre subvencions i justificacions, etc. Es
manté un estret lligam amb les diferents associacions juvenils mitjançant el
Consell Municipal d’Entitats Juvenils. També, s’hi realitzen inscripcions a
activitats de la mateixa Àrea o d’activitats organitzades per entitats juvenils.
Un cop l’any es realitza a les instal·lacions la Jornada de Portes Obertes per als
alumnes de 3r d’ESO dels centres educatius de Palafrugell on s’explica i mostra
als joves els serveis i prestacions de l’Àrea de Joventut.
El PIJ canalitza i dinamitza les demandes i inquietuds dels joves.
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ÍTEM QUANTITATIU
SERVEIS
Consultes al PIJ
Cessió de sales de
Can Genís
Cessió
d’Els
Ametllers (exclusiu per
a entitats i escoles
municipals)

2019

2020

987 Consultes
(48%noies i
52%nois)
107 cessions sala
d’actes
550 cessions d’altres
sales

752 ( 43% nois i
57% noies)

No registrades

110 cessions sala
d’actes
1219 cessions
d’altres sales

265 cessions sala
d’actes
1.059 cessions
d’altres sales

588 préstecs

179 préstecs

240 préstecs

19 entitats
3 escoles

4 entitats
0 escoles

4 entitats
3 escoles

Cessions sales
Can Genís
total

2021

2020

2021

variació

1.329

1.324

-0,38,80%

8.2 Consell Municipal d’Entitats Juvenils
El Consell Municipal d’Entitats Juvenils (CMd’EJ) és un programa de l’Àrea de
Joventut que té per objectiu: crear i reglamentar òrgans d’interlocució entre els
joves i l’administració, programar i realitzar activitats de caràcter associatiu de
manera conjunta entre les entitats i l’Àrea de Joventut.
A les reunions es tracten temes d’actualitat, de les tasques i projectes que estan
realitzant les entitats procurant potenciar l’intercanvi d’experiències i la
coordinació d’activitats conjuntes.
L’any 2021 s’han realitzat 15 reunions.
Entitats
AEiG Indika, Agrupació Excursionista de Palafrugell, Associació Colla Garnatxa,
Associació de Joves Birres Braves, Associació de Lleure Il·lusions, Associació
Els Trompats.

ÍTEM QUANTITATIU

SERVEIS
Entitats
registrades
amb seu social a Can
Genís
Entitats que utilitzen
Can Genís per fer
activitats
Servei
de
préstec
multimèdia
per
a
entitats del CMd’EJ
(projector,
portàtil,
càmera fotos)
Suport administratiu a
les entitats juvenils

2019

2020

15 entitats
en obres,
setembre

15 entitats
a

partir

del

2021
15 entitats
5 entitats

68 préstecs

26 préstecs

15 préstecs

1 entitat de nova (Ride and
Roll)

-

-

Àmbit Serveis a les Persones
Joventut

Ajuntament de Palafrugell

ÍTEM QUANTITATIU
ACTIVITATS
CMd’EJ
(Consell Municipal
d’Entitats Juvenils)
Festa a la Nit

2019

2020

2021

11 entitats

11 entitats

6 entitats

1
reunió mensual de
promig
8 entitats del CMd’EJ
participants

1
reunió mensual de
promig
Activitat no realitzada per
la Covid-19

1 reunió mensual de
promig
6 entitats del CMd’EJ
participants

entitats
total

2020
11

2021
6

variació
-45,45%

8.3 Consell de Joves
Es tracta d’un òrgan de participació per a joves de 14 a 29 anys creat l’any 2017
que és el vehicle de comunicació estable entre els joves i l’Ajuntament. Els objectius
són la corresponsabilització, l'aprenentatge de dinàmiques participatives i la
implicació dels joves en les polítiques de joventut.
La figura del dinamitzador juvenil que va causar baixa voluntària al mes de gener.
Les persones que han assumit aquestes tasques són la dinamitzadora juvenil i la
tècnica comunitària.

ÍTEM QUANTITATIU
ACTIVITATS

Campanyes
participatives

2020
Preparació del projecte d’intercanvi
internacional amb joves d’origen
familiar marroquí i joves d’origen
familiar català:
10 joves participants

2021
Campanya antiracista L’art de
conviure
Accions:
900 totebag repartides amb el
lema
25
vídeoselfies
testimonials
compartits a Instagram

9. Pla Jove de Salut
El Pla Jove de Salut té la finalitat de promoure hàbits saludables pel benestar de les
persones joves de Palafrugell i rodalies, així com reduir els riscos accionats a conductes
de risc per a la salut mitjançant tallers, xerrades i campanyes de sensibilització́ .
També coordina la Mesa de Salut Jove que pretén millorar el treball en xarxa entre totes
les entitats, escoles i professionals que treballen amb joves i que duen a terme tasques
de promoció de la salut a Palafrugell.
Actuacions
Promoció d’hàbits saludables i disminució de les conductes de risc associades a la
salut.
Realització de tallers específics per a joves i campanyes relacionades amb
drogues, alimentació, sexualitat, salut emocional, entre altres, com pot ser el curs
d’agents joves de salut.
Dinamització de les taules informatives i campanyes preventives coincidint amb
els dies mundials (sida, tabac...) i taules informatives en espais d’oci nocturn com
l’Apalanca’t de Festa Major.
Coordinació amb la infermera del programa Salut i Escola als INS.
Responsable de l’apartat de salut del web cangenis.cat.
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Formació preventiva de joves adolescents en matèria de salut.
Coordinació amb els professionals i atenció als joves del Programa de conciliació
i reparació municipal.
Total de
participants/visualitzacions

Activitat
Tallers d’acompanyament emocional alumnes

1.355 alumnes

Teatre social (alumnes 1r ESO)
Campanya de sensibilització contra el racisme als
centres educatius de secundària
Campanya de sensibilització per a la prevenció del suïcidi
per Instagram

367 alumnes

TOTAL

1.973 (participants + visualitzacions)

75 alumnes
176 visualitzacions

ÍTEM QUANTITATIU
SERVEIS

Pla Jove de Salut

2019

2020

2021

Programa de Conciliació i
Reparació Municipal: 4
seguiments (1 noi)

Programa de Conciliació i
Reparació Municipal: no
es va atendre cap jove

Programa de Conciliació
i Reparació Municipal:
12 joves (1 noia i 11
nois)

2
campanyes
de
sensibilització
(tabac,
SIDA)

3 campanyes virtuals de
sensibilització
(alimentació
i
salut
mental)

1 intervenció en espais
d’oci nocturn:
Chill-out Apalanca’t de
Festa Major

Cap
intervenció
en
espais d’oci nocturn per
tal de respectar les
mesures de seguretat i
higiene per la Covid-19

Campanya de
sensibilització contra el
racisme als centres
educatius de secundària
(75 alumnes)
Campanya de
sensibilització per a la
prevenció del suïcidi per
instagram (176
visualitzacions)
Cap
intervenció en espais
d’oci nocturn per tal de
respectar les mesures
de seguretat i higiene
per la Covid-19

15 participacions a la
Mesa de Salut Jove:
7 participacions a la
Comissió
Consell
de
Joves, 6 participacions a la
Comissió Habilitats per a
la vida, 1 plenari celebrat i
1 reunió del Consell
Directiu realitzada

5 participacions a
Mesa de Salut Jove:

Campanya de promoció
d’Habilitats per a la vida
- Curs d’Agents Joves de
Salut (2 nois/6 noies)
-Teatre social
(302
alumnes)
- Canvi de marxa, recurs
educatiu
prevenció
accidents de trànsit (400).

la

1 Plenari de la Mesa de
Salut Jove.

4 participacions a la
Comissió Promoció de la
Salut Jove

7
reunions
de
la
comissió Promoció de la
Salut.

1 participacions a la
Comissió Consell de
Joves en temps de
Covid-19

1
reunió
comissió
Participació jove.

Campanya de promoció
d’habilitats per a la vida
-Taller virtual Positivisme
i confinament, estratègies
per millorar el benestar
durant el confinament
amb Pau López
- Taller virtual Parlem de
masturbació amb Lara
Castro

Campanya de promoció
d’habilitats per a la vida
Programa
d’acompanyament
emocional: 1355
alumnes
Teatre
social
Els
Pandèmials a 1r d’ESO:
367alumnes
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- Celebració de la
setmana de la salut
mental (virtual). Com pots
saber si pateixes estrès?
- Celebració del Dia
Mundial de l’Alimentació
virtual. Plat de Harvard
- Post Tips per passar un
bon confinament
- Post Tips per gestionar
la ràbia, la tristesa, la por
i l’alegria.
Ítem no registrat

Ítem no registrat

ÍTEM QUANTITATIU

ACTIVITATS
2019

Festa a la Nit
Chillout

Joves
atesos
a
l’Assessoria de Salut: 6
joves (3 noies i 3 nois)

2020

31 còctels sense alcohol
repartits durant les tres nits
de campanya preventiva
vers el consum d’alcohol
77
preservatius
masculins
- 10 filtres de cigarrets
(reducció nicotina i quitrà)
39
pràctiques
de
col·locació de preservatiu
- 85 usuaris a la zona de
descans
- 25 viatges en taxi
realitzats
- joves que van participar
als jocs: 81
- pomes repartides: 36
75 unitats de material
repartits durant les tres nits

2021

*

*

*

*

*

*

* No es va organitzar el chill-out Apalanca’t de Festa a la Nit a causa de la pandèmia causada per la Covid-19

9.1 Assessoria de salut
Prevenció i assessorament confidencial i gratuït per a joves
L’Assessoria de Salut és un servei gratuït i confidencial per a joves entre 12 i 25
sobre sexualitat, alimentació́ ,drogues, salut emocional, bullying entre altres.
Actuacions
Atenció directa: els dijous de 17.00 a 20.00 h, a Can Genís.
Derivació de consultes dels joves a professionals de l’àmbit de la salut.
Persones ateses
total

2020
9

2021
6

variació
-33,33%
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Assessoria de salut – gegants encantats

10. Referent d’ocupació juvenil
Acompanyament en la transició de les persones joves des del sistema educatiu al
sistema laboral i/o ocupacional
Aquest servei atén de manera integral joves que es troben en situació de recerca de feina o
que abandonen els estudis amb la finalitat de completar els seus itineraris formatius i
millorar l’ocupabilitat.

Actuacions
Atencions directes d’informació, tutoria, treball amb famílies i atencions no
presencials. Seguiment d’aquestes atencions per Whatsapp.
Atencions grupals d’informació i de preparació d’entrevista de selecció.
Tutories individuals a alumnes de 4rt ESO i PFIs dels centres educatius de
secundària (Institut Baix Empordà, lnstitut Frederic Martí i Carreras, Col·legi
Prats de la Carrera i Escola Sant Jordi) prèvia derivació dels tutors/es i docents
orientadors/es.
Tallers grupals d’orientació formativa i laboral cursos de 4t ESO, 1r i 2n de
batxillerat de Palafrugell.
Coordinacions amb el Servei Ocupació Municipal de l'Institut de Promoció
Econòmica de Palafrugell, l'Àrea de Benestar Social i Ciutadania, l’Àrea
d’Educació, l’Agent Jove de Salut, els centres educatius de secundària de
Palafrugell, l’Equip d'Intervenció Precoç de la Psicosi (EIPP) de l'Institut
d'Assistència Sanitària, la referent de Justícia Juvenil de la Generalitat, entre
altres.
ÍTEM QUANTITATIU
ACCIONS

2020

2021
nois

noies

101

108

Joves atesos en atencions individuals

nois
110

noies
73

Insercions laborals

31

21

Insercions formatives

28

22

*

Inscripcions a recursos educatius

27

18

115
524

TOTAL
*Dada no disponible

330

200
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ACCIONS EN CENTRES EDUCATIUS
CURS 2020 - 2021

total participants
nois
noies

Joves atesos/es en atencions individuals

56

Joves atesos/es en sessions grupals

36
684

Número de tallers grupals i sessions informatives
d’orientació formativa laboral:
Institut Baix Escola
Institut Col·legi PFIs
Empordà
Sant
Frederic Prats
Jordi
Martí i
de la
Carreras Carrera
12
1
21
2
4

UEC

1

TOTAL

776

Número de persones ateses
TOTAL

1.313

Persones ateses
total

2020
330

2021
1313

variació
+297,87 %

Taller

11. Projectes de futur
Després del període de pandèmia sofert, els reptes són molts. Atendre les necessitats
emocionals de molts joves del municipi és un dels principals reptes de la Mesa de Salut
Jove i per aconseguir-ho cal treballar en tots els eixos estratègics que configuren la
identitat juvenil: la formació, l’ocupació, l’habitatge, la cultura, la salut, el lleure... tenint
tots ells el nexe transversal de la participació, entesa aquesta com la cocreació d ‘un
projecte individual o col·lectiu que ens ajuda a transformar el nostre entorn
Durant els dos últim anys els equipaments de Can Genís s’han renovat i millorat, el repte
que tenim ara és el seu ús, dinamització i la total adaptació a les necessitats reals dels
col·lectius juvenils.

Àmbit de Serveis a les Persones
Ràdio Palafrugell

Índex

1. Ràdio municipal
1.1 El servei
1.2 Programació
1.3 Publicitat
1.4 Indicadors
1.5 40 aniversari
1.6 Reptes de futur

Ajuntament de Palafrugell

Àmbit de Serveis a les Persones
Ràdio Palafrugell

Ajuntament de Palafrugell

1.1 El servei
Com a mitjà de comunicació públic de Palafrugell, l’emissora ha centrat
bona part del seu contingut a oferir les notícies i fets més destacats del
municipi. La participació de les entitats i associacions de la vila, així com la
de les àrees de l’Ajuntament han estat una de les claus de la consolidació
del nou projecte de la ràdio.
En aquest sentit s’han anat fent de forma diària entrevistes de caire polític,
cultural, educatiu, etc. per explicar l’actualitat del municipi. Sempre que s’ha
pogut s’ha intentat donar veu als protagonistes de les activitats i successos
del dia a dia de Palafrugell.
En el 2021, de nou, la informació ha estat molt centrada en la pandèmia i
les afectacions i la incidència que ha tingut en el municipi. En aquest sentit,
el contacte amb les autoritats sanitàries locals i comarcals ha estat constant,
per tal d’oferir la informació de servei de proximitat per part dels agents
implicats.
Amb tot, malgrat la situació epidemiològica, el teletreball s’ha deixat de
banda, i la forma principal de treballar ha estat la presencial.
1.2 Programació
En la programació de Ràdio Palafrugell del 2021 hi ha hagut diverses
incorporacions respecte la que es presentava el 2020. No obstant això,
l’entreteniment i la informació han estat les bases d’aquesta un any més.
El Informatius de Ràdio Palafrugell continuen oferint-se cada dia de dilluns
a divendres de 13 a 13:30h
Durant el matí de Ràdio Palafrugell es combina radio fórmula amb
informació. Entre les 8 i les 13h es van passant diverses entrevistes i
programes divulgatius per fer més amè els matins als i les oients.
Els principals programes propis de Ràdio Palafrugell es van oferir durant el
2021
-

Esports al Punt: espai esportiu de Ràdio Palafrugell en què cada dilluns
i cada divendres de 13:30 fins a les 14h es fa un repàs de l’actualitat de
les entitats i els clubs esportius de Palafrugell i la comarca. Els
divendres se centra en la prèvia de les competicions o proves que han
de disputar els clubs i els dilluns es repassen els resultats. Tan els
dilluns com els divendres es compta amb la presència dels
protagonistes dels partits i esdeveniments, els quals passen per la
sintonia de l’emissora per transmetre les seves sensacions.
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A més a més d’aquest repàs de l’actualitat dels clubs i entitats també es
fan entrevistes a palafrugellencs i palafrugellenques que es troben fora
del municipi exercint la seva professió com per exemple la tenista
professional Aliona Bolsova o la futbolista Marta Alemany que
actualment està jugant al soccer universitari dels Estats Units.
Aquest programa l’elabora i el presenta Rafel Corbí.
La Xerraire: programa elaborat i presentat pels alumnes de l’Escola
Barceló i Matas de Palafrugell. Si durant el curs 2018-2019 aquest
programa s’oferia de forma mensual cada dimarts a les 11:30h, el nou
curs 2019-2020 ha portat més programes. Aquest ha passat a ser
quinzenal gràcies a la bona acollida que ha tingut a l’escola entre
l’alumnat i el professorat. El projecte el coordina el mestre Josep Marcó i
és qui dona a conèixer el món de la ràdio a l’alumnat del col·legi.
Trossets Compartits: En aquest espai, a través de reculls de premsa
local de l’època, la Sandra Bisbe i la Maria Bruguera expliquen fets que
van tenir lloc a Palafrugell. Així com de personatges i espais
emblemàtics del municipi. El programa s’emet de forma setmanal cada
dimecres de 12 a 12:30h.
El Trampolí: Espai en que diversos usuaris amb discapacitat psíquica
de l’Associació El Trampolí condueixen un programa d’una hora de
durada. Acompanyats per un educador del centre, repassen l’actualitat i
mostren el seu punt de vista de les principals notícies del món. Una
combinació de tertúlia amb una entrevista per programa.
Un estiu a la brava: programa estival de Ràdio Palafrugell elaborat i
conduit pels col·laboradors Ferran Castelló i Nerea Cabello. Un total
d’onze programes que es van oferir els mesos de juliol i agost i en el que
es van tractar temes típics de l’estiu. Es combinaven entrevistes amb
petites seccions, així com també es van tractar temes d’actualitat d’una
manera més desenfadada. A més, cada programa anava acompanyat
d’un vídeo resum de la visita que feien (passeig amb el Julivia, visita al
Centre d’Interpretació de la Gastronomia de Palafrugell o a la Protectora
Rodamón).
El vermut del Fraternal: també durant els mesos de juliol i agost, tots
els divendres de 11 a 13h la ràdio ha estat al carrer. En plena plaça
Nova, des de la terrassa del Centre Fraternal s’han ofert 10 magazines
en el que han visitat el set de la ràdio artistes locals com Anna Saéz,
Joan Rubau, Miquel Abras, o l’Escola de Música, entre d’altres
entrevistes relacionades amb personatges relacionats amb la ràdio (Ciril
Torres, Lluís Poch o Josep Gavarró).

Per altra banda, s’han recuperat les retransmissions d’hoquei i de futbol
després de l’afectació de la pandèmia del 2020. Durant el primer semestre del
2021 es va fer el seguiment de l’AD Sauleda, atès que la competició del FC
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Palafrugell va quedar aturada. El seguiment del Club Hoquei Palafrugell s’ha
reprès amb la nova temporada 2021-2022.
D’altra banda, des de la primavera del 2021 també es van recuperar els
programes exteriors, amb el màxim exponent el programa previ a l’exposició
de les Festes de Primavera que es va fer a la Bòbila i la Cantada d’Havaneres
de Calella de Palafrugell.
1.3 Publicitat
La publicitat ha recuperat bona part dels ingressos perduts durant el 2020 per la
pandèmia. Cal recordar que durant l’Estat d’Alarma del 2020 no es va facturar als
anunciats ateses les dificultats que estaven passant pel confinament i el tancament
de tots aquells establiments no essencials. A partir del juliol, amb l’aixecament de
l’Estat d’Alarma, i fins a finals d’any es va acordar des del ple de l’Ajuntament de
Palafrugell que només es cobraria el 50% de la publicitat a cada establiment.
Per tot això, amb la tornada a la normalitat, hi ha hagut un increment en la facturació
de publicitat del 181,63%. Així s’ha passat dels 7.408,25 euros del 2020 als 20.863,58
del 2021, dividits cada mes de la següent manera:

4000,00
3500,00
3000,00
2500,00
2000,00
1500,00
1000,00

IVA
Ingressos nets

500,00
0,00

1.4 Indicadors
Hem dividit les dades que ens ha deixat el 2021 de la següent manera, la feina
offline i online. D’aquesta manera a l’estudi s’han realitzat:
-

246 informatius de 30 minuts emesos de dilluns a divendres, exceptuant
festius, a les 13 i a les 19h
659 entrevistes que han servit tant per nodrir els informatius com per ser
emeses al llarg del dia dins de la programació de Ràdio Palafrugell.
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184 Clan Matinal, magazine de radio fórmula que inclou diverses
seccions, que s’emet de dimarts a dijous de 8 a 11h i els dilluns i
divendres de 8 a 10h
12 Esports al Punt, emesos dilluns i divendres de 13:30 a 14h
12 Trossets Compartits, emesos els dimecres de 13:30 a 14h
10 De tu a tu, emesos els dimarts i els dijous de 16 a 16:30h

Pàgina web:
Els números de visites durant tot l’any a la pàgina web, tot i que s’han reduït
respecte el 2020, continuen essent molt bons. Així, les dades totals del 2021
deixen que van visitar la web radiopalafrugell.cat un total de 57.918 usuaris
únics, és a dir des de diferents dispositius.

La dada d’usuaris únics, així com el nombre de pàgines visitades, més de 142.000 a
la web són unes xifres molt bones i que posen de manifest que el contingut de la
ràdio té transcendència més enllà de quan s’emet per les ones.
D’altra banda, pel que fa a la repercussió a les xarxes socials i a la pàgina web se
n’extreuen les següents dades:

Facebook
A la xarxa social Facebook s’ha passat de 2.048 seguidors a 2.287, un fet que
suposa un augment de 239 nous seguidors, UN 11,67%.
Pel que fa a les publicacions de Facebook la que va tenir un major abast va
ser la del 26 de novembre corresponent a la notícia “Palafrugell, principal destí
dels barcelonins a l’estiu”. La publicació amb més “m’agrades” va ser la que
feia referència a la creació d’un equip de futbol a Mont-ras amb persones amb
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disfunció amb 255 reaccions. Per últim, la publicació amb més comentaris va
ser la que s’explicava que l’Ajuntament de Palafrugell aprovava les
ordenances fiscals del 2022, amb un total de 144 comentaris.

Twitter
D’altra banda, si ens fixem en la xarxa social Twitter en el 2020 també hi ha
hagut un increment de seguidors respecte el 2020. L’any passat es va tancar
l’any amb 1.286 mentre que a 1 de gener del 2021 els seguidors eren 1.408,
és a dir 122 més que el 2020. En percentatge això suposa un increment del
9,49%.
INSTAGRAM
Una altra de les xarxes socials en la que es pot trobar Ràdio Palafrugell és
Instagram. En aquest cas també hi ha hagut una crescuda de seguidors. S’ha
passat dels 1.531 el 31 de desembre del 2020 als 2.384. Així, hi hagut un
increment de 853 seguidors nous, un 55,72% més. Aquesta és, doncs, la
xarxa social que més ha crescut en el passat 2021. La principal explicació és
perquè durant l’any es van fer una quarantena de sortejos a través
d’Instagram per commemorar el 40 aniversari de l’emissora. Això ha reportat
en més seguidors i més interacció amb ells.
TELEGRAM
A inicis del 2020 també es va obrir un canal de Telegram de Ràdio Palafrugell
per donar més volada a les informacions que es publiquen a la pàgina web.
Aquest canal va tancar l’any amb 2021 amb 201 subscriptors.
1.5 40 aniversari
D’altra banda, en aquesta memòria també es vol plasmar les accions que
s’han desenvolupat des de la ràdio per commemorar el 40 aniversari de
l’emissora. La principal acció ha estat la darrera, una exposició amb prop de
200 fotografies que repassa les quatre dècades d’història de la ràdio, des dels
inicis a Can Policrom, fins a l’actualitat. Amb aquestes imatges s’ha volgut tenir
un petit record a totes les persones que d’una manera o una altra han passat
en algun moment per la ràdio.
A més, l’exposició també va acompanyada amb una mostra de diversos
aparells que en el seu moment van ser cabdals per al funcionament de la ràdio,
des de les primeres unitats mòbils per retransmetre partits, per reproductors
de minidisc, micròfons o les diferents plaques i cubs amb els logotips que han
identificat Ràdio Palafrugell durant aquests 40 anys.
D’altra banda, a través d’Instagram, gràcies a la col·laboració d’Oohxigen i de
les àrees de Cultura i Promoció Econòmica s’ha pogut fer una quarantena de
sortejos. S’han regalat, entrades per concerts, per obres de teatre de
Temporada Alta i promocions i productes d’alguns dels comerços i negocis
adherits a l’associació de comerç de Palafrugell.
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A nivell de programació també s’han elaborat diverses entrevistes amb
personatges que han tingut la seva rellevància durant aquest període, així com
s’ha parlat amb alguns dels directors de la ràdio.
1.6 Reptes de futur
El principal repte de futur de la ràdio és la transformació digital de la ràdio. A
través del romanent de tresoreria del 2021 s’ha destinat una partida per fer-la
efectiva, començant pel canvi de les taules de so de l’equipament. Durant el
primer trimestre del 2022 es farà el canvi de la taula de l’estudi central. Aquesta
taula, fins ara analògica, funciona 24 hores els 365 dies de l’any. És una eina
essencial i ara és el moment de canviar-la i es farà per una digital que facilitarà i
agilitzarà la feina. Durant aquest mateix any i a través d’aquesta partida, també
està previst fer el canvi de taula de l’estudi de gravació, així com l’adquisició d’una
nova unitat mòbil que millorarà el so i les prestacions per a fer el seguiment
d’esdeveniments al carrer.

Memòria 2021
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Índex
Institut de Promoció Econòmica
0 Mesures per pal·liar els efectes de la COVID-19
1 Turisme i promoció.
2 Webs i xarxes socials.
3 Edició de material.
4 Mercat.
5 Formació i ocupació.
6 Empresa i emprenedoria.
7 Dinamització empresarial, comercial i de mercat.
8 Impost sobre les estades en establiments turístics.
9 Col·laboracions de l’IPEP en altres actes.
10 Activitats organitzades per l’IPEP.
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0. Mesures per pal·liar els efectes de la COVID-19
1.
COMERÇ.

CAMPANYA PALAFRUGELL COMERÇ. UNITS AMB EL

Enguany, seguint amb la convocatòria de les subvencions en espècies per
aturats i ERTO- Covid19, aprovades per la
Junta de Govern Local el juny de 2021,
s’ha continuat amb l’Ajuda al comerç,
amb la segona edició de la campanya
Palafrugell Comerç. Units amb el comerç.
Amb el doble objectiu de reactivar i
ajudar el teixit econòmic de Palafrugell,
en el seu conjunt, i a les famílies
palafrugellenques, es va atorgar un ajut
de
100,00
€
a
les
persones
empadronades a Palafrugell a data 1 de
gener de 2021 i que complissin amb un
dels següents requisits:
• Persones treballadores que estan o
han
estat
afectades
per
un
expedient de regulació temporal
d’ocupació (ERTO) a data 1 de
gener de 2021.
• Persones en situació d’atur amb o
sense subsidi/prestació a data 1 de gener de 2021.

Els ajuts eren en espècies. Cada beneficiari que ho va sol·licitar tenia els
diners atorgats dins l’Aplicatiu Palafrugell Comerç. Les persones
beneficiàries - 211pax - podien gastar l’ajut de l’1 de setembre al 31
d’octubre de 2021, als comerços adherits a la campanya, un total de 77, i
els podien consultar al mateix Aplicatiu Palafrugell Comerç.
•

Balanç:

Es van repartir un total de 21.100,00 €. D’aquests se’n varen gastar
19.854,49 €, amb un volum de negoci de 23.018,55 € i 450 vendes.
Aquestes dades representen un 94,1% del total assignat *.
Dels 77 establiments que han participat a la campanya, 10 establiments
han arribat al màxim que s’havia marcat per bescanviar ajudes, un import
de 500,00 €; 20 establiments han arribat a la franja dels 400,00-499,00 €;
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19 establiments s’han quedat a la franja entre els 100,00-300,00 € i la
resta d’establiments han bescanviat menys de 100,00 €.
•

Resum de dades ( * extretes de la plataforma de gestió de la
campanya):
•
19.854,49 € ajudes gastades
•
23.018,55 € volum de negoci
•
450 operacions de venda
•
Promig tiquet de compra: 51,15 €
•
Promig d’euros bescanviats: 44,12€

2.
SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS ECONÒMIQUES
AFECTADES PER LA CRISI DE LA COVID-19.
Atès que la principal preocupació del municipalisme són les persones,
l’Ajuntament
de
Palafrugell,
amb
l’objectiu
clar
d’ajudar
als
palafrugellencs/ques, va aprovar, en el Ple del 23 de febrer de 2021, un nou
paquet de mesures econòmiques per tal de minimitzar l’impacta econòmic
derivat de l’actual situació d’emergència. És a partir d’aquest paquet de
mesures, que es proposa la següent convocatòria de subvencions per a
activitats econòmiques afectades per aquesta crisi:
La Junta de Govern de 8 d’abril de 2021 va aprovar la convocatòria de
subvencions per activitats econòmiques que no havien hagut de
tancar però havien tingut restriccions d’obertura i pèrdues per la
crisi de la Covid 19 per a l’any 2021. L’IPEP era l’òrgan gestor de les
subvencions. Hi havia dues línies:
•

Línia 1. Restaurants, bars, comerços, gimnasos i activitats docents,
de lleure infantil i juvenil o d'intervenció socioeducativa, amb
establiment físic, que hagin patit restriccions d'obertura (segons la
Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya). Quantia: L'import de les pèrdues econòmiques del primer
trimestre 2021, fins a un màxim de 700,00 €.

•

Línia 2. La resta d'activitats econòmiques que no hagin patit
restriccions d'obertura però hagin tingut pèrdues dins el primer
trimestre de l'any 2021. Quantia: L'import de les pèrdues
econòmiques del primer trimestre 2021, fins a un màxim de 300,00
€.

El termini de presentació era el 21 de maig de 2021, a través de la seu
electrònica de l'Ajuntament de Palafrugell.
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Un cop l’IPEP va haver fet la recepció i comprovació de tota la
documentació, i es va reunir la Comissió de Valoració, la Junta de Govern
de 29 de juliol de 2021 va resoldre la concessió de les subvencions amb els
següents resultats:
Aplicació disponible: 200.000,00 €
•

Línia 1.

Empreses sol·licitants línia 1: 102
Sol·licituds concedides: 92
Sol·licitud denegades: 11
Imports atorgats: fins a 700,00 €
Import total atorgat: 63.728,68 €
•

Línia 2.

Empreses sol·licitants línia 2: 78
Sol·licituds concedides: 68
Sol·licitud denegades: 10
Imports atorgats: fins a 300,00 €
Import total atorgat: 19.666,05 €

1. Turisme i promoció
A les oficines de turisme del municipi (Palafrugell, Calella, Llafranc i Tamariu),
s’ha continuat treballant amb els protocols establerts per l’Ajuntament de
Palafrugell i la Xarxa d’Oficines de Catalunya (Gencat) per mantenir la
seguretat, tant del personal de les oficines, com dels nostres visitants.
Continua la baixada important de visites en comparació l’any 2019 (abans de la
pandèmia), sobretot de visites procedents de l’estranger.
Enguany al Teatre Municipal de Palafrugell (TMP) ha deixat de ser Punt
d’Informació. El 90% de les consultes que es feien eren per obtenir l’agenda
d’activitats. Com que l’àrea de Cultura ja disposa d’una persona al mostrador i
l’agenda, òbviament, també hi és, aquesta decisió no ha generat cap problema.
Les dades que es veuen reflectides són el nombre de visitants que han fet la
seva consulta a les oficines de turisme. No obstant això, aquestes dades
representarien una part dels turistes i visitants que rep el nostre municipi
anualment donat que no tots passen per les oficines de turisme.
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Un total de 28.812 persones van visitar durant el 2021 les diferents oficines de
turisme del municipi. 24.078 entre els mesos de juny i setembre, en el mateix
període de l’any anterior hi havia 5.908 visitants més.
Durant aquests mesos, l’OT de Calella, és la que té més afluència de visitants.
L’OT de Pineda Gèlia (Palafrugell), és l’oficina principal i la que està oberta al
públic tot l’any. Les visites, generalment, són més extenses i les consultes
tenen una durada més llarga (una mitja de 10 – 15 min per visitant). En canvi,
a les oficines de platges, les consultes són més específiques, principalment
sobre activitats, esdeveniments, senderisme i localització de cales... Per
consegüent, l’atenció al visitant és més ràpida.

VISITES
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
TOTAL

•

2021

2020

2019

60
78
295
404
553
2.009
3.213
3.727
2.329
637
153
125

181
270
108
792
3.074
3.405
1.736
488
66
88

150
176
339
1.305
873
3.310
5.220
6.084
3.631
759
142
155

13.583

10.208

22.144

Col·laboracions sector privat local Pla d’actuacions:

PROJECTE
GAROINADA
participants)

QUANTITAT
(restaurants

ES NIU (restaurants participants)

Condonat el pagament degut a
la COVID-19
Condonat el pagament degut a
la COVID-19
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MERCAT
De les Havaneres de Calella

EDICIÓ DE MATERIAL
Material publicitari Guia 2021

Anul·lat

Es cobrarà a inici de l’any 2022

CAP D’ANY
Falques de ràdio

Anul·lat

TOTAL

•

00,00€

Promoció i difusió dels esdeveniments:

CONCEPTE

MITJÀ

La Garoinada

Diari de Girona
El Punt Avui
Festa Catalunya
Rac 1 (falques cadena i Girona)
Revista Baix Empordà
Pantalles lluminoses Pineda Gèlia i La
Fanga
Programa Connecti.cat (TV Costa Brava)
Sortejos:
• RAC1, 10 àpats x 2pax + 2 estades
Xarxes Socials

Cursos Formatius Tallers
SOMI i Empresa

Formació en Xarxa (Diputació)
Mailchimp
Mailing base dades SOMI
Mailing base dades Espai Empresa i
Emprenedoria

Ràdio Palafrugell
Web Catalunya Empren
Web Palafrugell és... formació
Web IPEP
Xarxes Socials
Formació Sector Hostaleria
i Comerç

Formació en Xarxa (Diputació)
Mailing BBDD SOMI, turisme, empresa,
comerç
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Web Palafrugell és... formació
Xarxes Socials
Jornada Oportunitats
Laborals

Can Bech
Pantalles lluminoses Pineda Gèlia i La
Fanga
Ràdio Capital
Ràdio Palafrugell
Xarxes Socials

Flors i Violes

Butlletí IPEP
Pantalles lluminoses Pineda Gèlia i La
Fanga
Portada El Nou
Xarxes Socials

Julivia Bus

Pantalles lluminoses Pineda Gèlia i La
Fanga

Havaneres Tamariu

Butlletí IPEP
Pantalles lluminoses Pineda Gèlia i La
Fanga
Ràdio Palafrugell
Rev. De Palafrugell
Web Palafrugell
Xarxes Socials
Fem Turisme
Festa Catalunya
Diari de Girona
Rac 1 (falques Girona)
Ràdio Palafrugell
Rv. Del Baix Empordà
Rv. Palafrugell
Mail Chimp
Pantalles lluminoses Pineda Gèlia i La
Fanga
Sortejos:
• 5 àpats x 2 pax
Xarxes Socials

Es Niu

Campanya Palafrugell
Comerç. Units amb el
comerç

Butlletí IPEP
Mailing BBDD Comerç i IPEP
Web Palafrugell.cat
Xarxes Socials

Nadal a Palafrugell

Butlletí IPEP
Diari de Girona
El Punt Avui
El Nou
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Pantalles lluminoses Pineda Gèlia i La
Fanga
Ràdio Palafrugell
Revista Baix Empordà
Revista de Palafrugell
TV Costa Brava
Xarxes Socials
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2 Webs i xarxes socials
L’IPEP gestiona les xarxes socials de Facebook, amb les fanpage de Turisme
Palafrugell, Flors i Violes, Havaneres Calella, Biennal de Fotografia, IPEP
Empresa, Palafrugell plus i El Mercat de Palafrugell.
Twitter, amb Turisme Palafrugell i IPEP Empresa i Instagram amb Turisme
Palafrugell, Havaneres Calella, Mercat de Palafrugell, Flors i Violes, Biennal de
Fotografia i IPEP Palafrugell.
Les xarxes socials són actualment l’eina més efectiva per promocionar
turísticament el destí i per comunicar a l’exterior la informació relativa als
projectes, subvencions, ofertes i serveis.

S’arriba a públic de diferents perfils, tant local, com nacional i internacional i
s’obté una comunicació més directa i fluida.
Un any més destaquem l’augment de consultes a través de les xarxes socials
tant amb comentaris públics com amb missatges privats. S’han respost totes i
derivat a l’oficina de turisme, al web on contenia la informació sol·licitada o bé al
departament corresponent. S’ha detectat un augment d’usuaris interessats en
ofertes de feina publicades.

A. FACEBOOK www.facebook/turismepalafrugell
Dades a 31 desembre 2021:
• Turisme Palafrugell: Un total de 18.899 seguidors amb una mitjana
d’audiència diària de 19.358 seguidors i un pic d’abast de 1.130.616 usuaris
• Palafrugell, Flors i Violes: Compta amb 3.755 seguidors, és una
pàgina que està en alça durant el temps de l’esdeveniment, però la resta de
l’any baixa.
• Havaneres Calella: Compta amb un total de 1.211 seguidors, amb una
mitjana de seguiment de 1.300 usuaris al dia i un abast entre 6 i 8 mil
seguidors durant la cantada.
• IPEP Palafrugell: Compta amb un total de 557 seguidors, amb una
mitjana de seguiment de 580 i un abast de 1.995 usuaris.
• Biennal de Fotografia Xavier Miserachs: Compta amb un total de 2.451
seguidors, amb una mitjana diària de seguiment de 2.440 usuaris.
Aquesta pàgina ha estat inactiva perquè l’esdeveniment és biennal.
• Palafrugell plus: Compta amb un total de 690 seguidors, amb una
mitjana de seguiment de 600 usuaris. Aquesta pàgina és auto gestionada
pels mateixos espais culturals, amb la supervisió i seguiment del personal
responsable de les xarxes, de l’IPEP.
• Mercat de Palafrugell: Compta amb un total de 761 seguidors, amb una
mitjana de seguiment de 779 usuaris al dia.
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TWITTER @ipeppalafrugell i @ipepempresa

@ipeppalafrugell (VisitPalafrugell)
Disposa de 5.099 seguidors, segueix a 3.257 usuaris i compta amb un total de
6.739
piulades.
Promociona
els
hashtags
#TurismePalafrugell
i
#VisitaPalafrugell amb una audiència del 74% i els puntuals com ara:
#Florsivioles #Julivia #Juliviabus #Garoinada #NadalAPalafrugell
@ipepempresa (IPEP Palafrugell)
Disposa de 722 seguidors, segueix a 523 usuaris i compta amb un total de
1.949 piulades. Promociona els hashtags #ipepempren, #ipepempresa,
#IPEPPalafrugell #IPEPOcupació #NadalAPalafrugell

C. INSTAGRAM #VisitaPalafrugell
Pel que fa al perfil de turisme, diàriament es publica una fotografia relacionada
amb la destinació (ja sigui recursos turístics, culturals o esdeveniment del
moment).
El mercat de Palafrugell promociona els productes de proximitat i els serveis,
així com actualitza els horaris d’obertura i tancament en períodes puntuals.
Els perfils de Flors i Violes, Havaneres Calella o la Biennal, promocionen els seus
propis esdeveniments en particular.
El perfil de l’IPEP, comunica les accions, projectes, subvencions i notícies de
l’àrea de Promoció Ecònomica, SOMI, comerç, mercat, emprenedoria, etc.
Cada perfil promociona els seus propis hasthag #VisitaPalafrugell,
#TurismePalafrugell
#Palafrugell,
#Baix
Emporda,
#PoblesAmbEncant
#CatalunyaExperience,
#MercatDePalafrugell,
#FemComerçAPalafrugell,
#HavaneresCalella,
#IPEPEmpresa,
#IPEPFormació
#IPEPOcupació,
#IPEPPalafrugell, entre d’altres.
Dades dels nostres perfils:
• VisitPalafrugell: El 9 d’agost ens van saquejar el compte i el vam
perdre juntament amb els 20.000 seguidors que ja teníem. Es va decidir
obrir un compte nou @visitapalafrugell i començar de zero. A data 31 de
desembre tenim 2.900 seguidors. El compte te un total d’abast de
184.439 seguidors i 13.020 visites al perfil
• Havaneres Calella: 790 seguidors, 134 publicacions i 552 seguits. Està
en actiu durant la temporalitat de la cantada i la seva promoció.
• Flors i Violes Palafrugell: 2.682 seguidors, 200 publicacions i 1.201
seguits.
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IPEP Palafrugell: 1.054 seguidors, 137 publicacions i 339 seguits.
Compta amb una abast d’audiència de 6.918 usuaris i una mitjana de
2.500 – 3.000 impressions per publicació.
Palafrugell+: 150 publicacions, 1.040 seguidors i 1.386 seguits
Mercat de Palafrugell: 206 publicacions, 1.755 seguidors i 620 seguits

Publicacions:
• #Visitpalafrugell: 17.200 publicacions
• #TurismePalafrugell: 19.700 publicacions
• #CalelladePalafrugell: 139.000 publicacions
• #Palafrugell: 136.000 publicacions
• #Llafranc:80.300 publicacions
• #Tamariu: 63.400 publicacions
• #Llofriu: 1.000 publicacions
• #florsivioles: 5.400 publicacions
• #Florsivioles2021: 138 publicacions + 35 (florsivioles21)
• #FlorsiViolesPalafrugell: 385 publicacions
• #HavaneresCalella: 745 publicacions
• #IPEPPalafrugell: 271 publicacions

D. FLICK’R www.flickr.com/photos/turisme palafrugell
Compte inactiu per la seva falta d’usuaris i d’utilitat. Segueix amb 409
fotografies. Totes elles poden ser cedides i comentades. És un canal que
necessita dedicació i que no és pot mesurar gaire l’impacta. Els usuaris no
l’utilitzen, pel que ha quedat desfasat.

E. TIK TOK @TurismePalafrugell993
Compte obert a finals de 2020 enfocat a la promoció del destí turístic, amb
l’objectiu d’arribar a la generació Z, que està molt acostumada a saltar-se la
publicitat i a qui és molt difícil d’arribar a través del màrqueting digital. El públic
d’aquesta plataforma a 2020, són joves d’entre 13 i 18 anys (70% dones). El
consum principal és el vídeo, amb una mitja de 15 segons en format vertical,
consum ràpid, viral i divertit.
Obert a data desembre 2020, compta amb 11 seguidors, 16 seguits i 12
m’agrades.
2 vídeos: un amb 383 visualitzacions i l’altre amb 312.

F. PÀGINES WEB DE TURISME
1. Web: www.visitpalafrugell.cat
Franja: 1 de gener a 31 de desembre
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2021

2020

2019

Visites

142.036

162.398

238.737

Usuaris únics

139.668

125.693

180.421

Pàgines vistes

436.619

429.748

600.927

Pàgines per
visita

2,46

1,28

2,52

Temps mitjà

00:01:36

00:01:42

00:01:44

Percentatge
rebot

61,94%

60,69%

60,08%

86,40%

85,90%

84,70%

% visites noves

Observacions:
Les principals entrades de visites han estat:
• L’idioma més consultat és l’ espanyol, seguit del català, el francès i
l’anglès.
• Un 65% dels usuaris són dones i 35% homes.
• La franja d’edat és 7,406% de 18 a 24 anys, 14,29% entre 25-34 anys,
14,65% de 35 a 44 anys, 24,09% de 45 a 54 anys, 21,21% de 55 a 64
anys i 18,36% més de 65 anys.
• L’interès dels usuaris és majoritàriament viatges, gastronomia, compres,
activitats en família i esports.
• Els usuaris actius de mitjana setmanal és de 2.585 usuaris.
• Un 86,4% són nous usuaris i 13,60% son visitants de retorn.
• Google ha enviat un 78,40% de les visites i 11,30% han entrat
directament, 4% a través de paraules clau al buscador i 4% han entrat a
través de les xarxes socials
• Les consultes realitzades al buscador han estat: Calella de palafrugell,
garoinada 2022, Palafrugell, Calella, Llafranc, Costa Brava, agenda,
animation été, botigues de Palafrugell
• Des de la xarxa social facebook continua essent la de més influència
d’entrada al web, amb 5.382 entrades (82,71%), seguit d’instagram
stories que ha vist un fort augment de seguidors (9,44%), igual que
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instagram que ha crescut i a passat del 2 al 4,86%. Twitter ha disminuït
un 1,80%.

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

2021

2020

2019

Visites

9.676

4.821

11.641

Usuaris únics

9.544

3.403

7.721

Pàgines vistes

37.566

8.690

38.258

Pàgines per
visita

1,75

1,42

3,29

Temps mitjà

00:02:21

00:01:25

00:02:17

Percentatge
rebot

52,84%

68,70%

44,51%

% visites
noves

78,10%

83,90%

79,6%

Observacions:
• En aquesta edició dins les restriccions de la COVID-19, s’ha mantingut la
pàgina creada només per les activitats que es realitzaven. Mantenint
amagada la resta d’informació del festival.
• Entrades directes 42,30%, entrades per google 48,30%, per xarxes
socials 9,10% i pel visitpalafrugell 28%, entre d’altres.
• L’idioma més consultat és l’espanyol, seguit del català
• De les xarxes socials, 64,49% ha entrat per facebook, 29,95% per
instagram, 5,16% per twitter i 0,19% per instagram stories.
• Les pàgines més vistes: home, concert Pot Petit, Concurs Palafrugell
Canta i programació 2021, entre d’altres.
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3. Web: www.havanerescalella.cat
Franja: 1 de gener a 31 de desembre

2021

2020

2019

Visites

25.874

15.637

29.256

Usuaris únics

25.991

13.202

29.035

Pàgines vistes

79.906

35.349

87.461

2,37

2,26

2,36

Temps mitjà

00:01:24

00:01:07

00:01:21

Percentatge
rebot

49,92%

53,90%

51,89%

85,5%

89,8%

85,7%

Pàgines
visita

per

% visites noves

Observacions:
Les principals entrades de visites han estat:
• Entrades directes des del web 12,60%, des de Google 84,30%, des de
visitpalafrugell 1,80% i des de xarxes socials amb el facebook 2,20%,
entre d’altres.
• Les consultes més buscades: Havaneres Calella de Palafrugell, Havaneres,
54 cantada Havaneres Calella 2021, Cd havaneres, Calella 2021
• Les pàgines més vistes: home en espanyol, home en català, història de la
Cantada, programa de la cantada, venda d’entrades i com arribar.
• Els idiomes més consultats: espanyol, seguit de català, anglès i francès

4. Web: www.palafrugellplus.cat
Franja: 1 de gener a 31 de desembre
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2021

2020

2019

Visites

447

6.234

4.885

Usuaris únics

444

5.354

4.868

Pàgines vistes

2.572

10.819

10.193

1,74

1,77

Pàgines
visita

per 3,94

Temps mitjà

00:03:24

00:01:12

00:01:25

Percentatge
rebot

49,77%

71,75%

74,35%

92,2%

92,4%

% visites noves 92,2%

Observacions:
Aquesta web ha fet una davallada important. Resultat de la poca activitat.
Les principals entrades de visites han estat:
• Entrades directes des del web 32,20%, des de Google 66,7%, des de
visitpalafrugell 13,90% i pràcticament nul des de les XXSS.
• L’idioma més visitat és l’espanyol, seguit català, el francès i l’anglès.
• Els usuaris de les visites, són principalment de: Barcelona, Gironès i
Madrid (pel que fa als espanyols), Estats Units, Canadà, Xina, França i
Alemanyia pel que fa a la resta de països.
• Les XXSS s’han de reforçar, només hi han hagut 3 entrades a través de
facebook.
• Les pàgines més vistes: home en espanyol, Palafrugell, la industrial
Palafrugell, activitats.

5. Web: www.weddingpalafrugell.cat
Franja: 1 de gener a 31 de desembre
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2021

2020

2019

Visites

1.496

3.118

3.323

Usuaris únics

1.487

2.772

3.312

3.095

5.118

7.614

1,16

1,64

1,77

Temps mitjà

00:00:53

00:00:44

00:01:03

Percentatge
rebot

80,75%

84,09%

75,70%

% visites noves 90,10%

92,70%

90,1%

Pàgines vistes
Pàgines
visita

per

Observacions:
• El perfil del visitant és 34,7% d’homes i 65,30% de dones. D’aquests
encapçala la llista els usuaris de 25 a 34 anys (22,80%), de 45 a 54 anys
(21,47%) seguit de +65 anys (19,21%) i de 55 a 64 anys (17,51%).
• L’idioma més visitat és l’espanyol i català (Barcelona, Madrid, Girona),
seguit de francès, i l’anglès (Canadà i Regne Unit). A diferencia d’altres
anys, ha augmentat el públic provinent de Xina i Alemanya.
• Les principals entrades de visites han estat entrades directes des del web
69,21%, des de Google 24,3% i des de facebook 5,5 %.
• Les paraules claus de recerca al web han estat: Casar-se a la platja,
pourquoi Palafrugell, coiffeur Palafrugell, el convit wedding, espais,
cerimònia religiosa a Palafrugell.
• Les pàgines més vistes: Home, casament a la platja, procediment legal
religiós, el convit – espais, Porquoi Palafrugell, why Palafrugell.

G. ALTRES CANALS
Altres xarxes socials que es gestionen des de l’IPEP són:
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Youtube, per tal de penjar vídeos promocionals del municipi. 156
subscriptors. 108 vídeos.
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.
Tik Tok, per adaptar-nos a les noves tendències i arribar al públic de la
generació Z.

1. ALTRES SUPORTS PROMOCIONALS.
A. PANTALLES
Les dues pantalles lluminoses a l’entrada del poble (entrada sud - Pineda Gèlia i
entrada nord - La Fanga) han funcionat tot l’any (amb excepció de dies puntuals
deguts a problemes tècnics).
El funcionament ha estat, com cada any, seguint el protocol d’actuació per
potenciar les accions turístiques i culturals del municipi i aconseguir mantenir la
població informada en tot moment de les accions puntuals destacades. Aquest
any 2021 s’han publicitat poc més d’una vuitantena d’imatges informatives,
entre les quals hi apareix informació en relació al COVID-19, concerts,
exposicions, mercats, campanyes gastronòmiques, activitats puntuals i altres.

PANTALLES ELECTRÒNIQUES
Accions comercials i mercats

8

Activitats culturals, arts escèniques i puntuals

40

Concerts

9

Coronavirus

3

Gastronomia

2

Jornades formatives

7

Altres

11

TOTAL

80

B. PLAFONS 2X1
Han estat operatius set plafons de 2 metres d’amplada per 1 metre d’alçada
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situats en els següents punts:
•
•
•
•
•
•

Carretera C-31(rotonda Vins i Licors Grau) a l’entrada de Palafrugell
Encreuament del carrer Chopitea de Calella
Entrada a peu (davant i darrera) de l’aparcament del Casal
Entrada i sortida en cotxe de l’aparcament del Casal (c. d’Anselm
Clavé)
Principi de l’Avinguda del Mar (autovia Calella-Llafranc)
Rotonda de la pl. Floreal (davant de l’escola Carrilet)

Les accions promocionades han estat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

App platges obertes
Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell
Es Niu
Exposició Valentí Fargnolí
Festes de Primavera
Festival de Jazz de la Costa Brava
Fira de Vins i Caves de Catalunya
Flors & Violes
Foment Consum Comerç Local
Julivia Bus
La Garoinada
Mercat diari
Nadal a Palafrugell
Palafrugell+
Rodolins Mercat
Sopars Cantats
Temporada Alta

C. MUPIS
Són suports lluminosos per publicitar accions d’interès municipal. Les mides del
suport publicitari són: 120 cm x180 cm i estan situats a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MU-007
pl. del Sol (al costat de la gasolinera BP)
MU-011
av. de Pompeu Fabra (prop semàfor Tamariu)
MU-013
av. de la Generalitat (davant Pla de Barris)
MU-015
pl. d’en Camp d’en Prats
MU-016 (2) c. de Barris i Buixó (davant Mecacentre).
MU-020
rotonda entrada Calella
MU-021
autovia Calella
MU-301
pl. 11 de setembre (marquesina bus)
MU-302
pl. d’Europa (marquesina bus)
MU-304
pl. Dr. Trueta (marquesina bus Calella-Llafranc)
MU-306
c. de Mestre Sagrera
(marquesina bus La Punxa)
MU-307
pedania Llofriu (marquesina bus)
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ES-003
ES-004
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av. del Mar (càmping La Siesta)
c. carrilet – av. d’Espanya (davant col·legi Carrilet)
c. de la Metal·lúrgia – C31 (rotonda Vins i Licors Grau)

Les accions promocionades han estat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.

App platges obertes
Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell
Es Niu
Exposició Valentí Fargnolí
Festa a la Nit
Festes de Primavera
Festival de Jazz de la Costa Brava
Fira de Vins i Caves de Catalunya
Flors & Violes
Foment Consum Comerç Local
Fundació Josep Pla
Gran recapte d’aliments
Julivia Bus
La Garoinada
Mercat diari
Nadal a Palafrugell
Palafrugell+
Quins motius tens per tornar???
Ràdio Palafrugell
Rodolins Mercat
Ruta Josep Pla
Sopars Cantats
Temporada Alta
30 experiències per viure en família

D. PLAFONS DE SENYALITZACIÓ
Són plafons situats a les platges: 6 a Calella, 3 a Llafranc i 5 a Tamariu. Aquest
any s’hi ha deixat la mateixa informació (actualitzada el 2019) llocs d’interès,
llistat d’allotjaments, restaurants....

Memòria 2019

Àmbit de Serveis a les Persones
Institut de Promoció Econòmica
Palafrugell

Ajuntament de

3 Edició de material

CONCEPTE
La Garoinada

QUANTITATS
300 cartells
2.000 díptics
750 receptaris
800 postals idiomes (500C/GB i
500F/E)
5.000 butlletes pel sorteig
3 panells 2x1
5 mupis

Cursos Formatius SOMI,
Empresa i Emprenedoria

200 diptics
160 cartells

Jornada Oportunitats Laborals

160 fliers
50 cartells

Flors i Violes

Havaneres Calella

250 cartells
5.000 dìptics
4 plafons indicatius
3 panells 2x1
6 mupis
1 lona pel pavelló
200 cartells
2.000 flyers
1.200 cançoners

Havaneres Tamariu

200 cartells
300 postals

Julivia Bus

34 talonaris bus
150 cartells
18 vinils parades bus
4 panells 2x1
3 mupis

Es Niu

150 cartells
500 postals llistat
300 postals idiomes (150C/GB i
150F/E)
9 tiquets Museu Suro
9 tiquets Fundació Josep Pla
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3 panells 2x1
3 mupis
Nadal a Palafrugell

30 Experiències per viure en
familia

6.000 tríptics
300 cartells
4 panells 2x1
4 mupis

12.000 unitats (3.000u de cada idioma
C, E, FR i GB)

Guia 2021

2.000 unitats

Full de restaurants/serveis
2021

No es va editar degut a la COVID19

Plànol del municipi 2021

No es va editar degut a la COVID19 – existències del 2019

Descobrir 2021

No es va editar degut a la COVID19 – existències del 2019

Cales i camins 2021

Mapa de camins

8.000 u./C-E
4.000 u./FR-GB
No es va editar degut a la COVID19 – existències del 2019

• Ingressos procedents de la edició de material:
CONCEPTE
Material publicitari Guia 2021
TOTAL

IMPORT
A cobrar el primer
trimestre del 2022
0,00€
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4 Mercats
A. MERCAT DIARI I SETMANAL
NÚMERO D’ESPAIS i TITULARS MERCAT DIARI
Nº espais

Fruita i verdura Pi i Margall15

15

EXTERIOR Fruita i verdura aparcament
2

2

17 espais

Parades mercat de la carn 14
+ 1 ovp Bar.
Parades mercat del peix

INTERIOR

TOTAL

Nº titulars

17 titulars

10

8

8

22 espais

18 titulars

39 espais

35 titulars

NÚMERO PARADES MERCAT SETMANAL
Primer semestre

75

Segon semestre

70
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AMPLIACIONS TRAMITADES
Mercat diari

0

Mercat setmanal parada
(1011, 1025, 1065, 1148, 1150, 4089,
4120)

7

TOTAL

0

REDUCCIONS METRES PARADES TRAMITADES

Mercat
1074)

setmanal

parada

(1058

TOTAL

2

i

2

Mercat diari
AP11 de Frutícola Miró a Carmen Martin 3
PM01 de Raimon Costa a Manuel Perez
PMFV22 de Conxa Tulla a Sònia Tulla

TRANSMISSIÓMercat setmanal

1016 de M.Jesús Berrido a Maria Domingo
2
3017 de Anna Lozano a Joaquim Ferrer

TOTAL

5

CANVI O AMPLIACIÓ VENDA PRODUCTE
Mercat diari

0

Mercat setmanal

0

TOTAL

0

CANVIS DE NOM
Mercat setmanal
1079 de Teresa Jorba a Miquel Medina
Jorba

1

TOTAL

1
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RENÚNCIES MERCAT TRAMITADES
Mercat setmanal parada (1049,
1134,1136,2005,1079,1107)

6

Mercat diari parada

0

TOTAL

6

REVOCACIONS MERCAT TRAMITADES
0

Mercat setmanal parades
TOTAL

0

Noves sol·licituds per obtenir parada al mercat diari i setmanal:
TIPOLOGIA PRODUCTE

SOL·LICITUDS
PRESENTADES

Plats preparats

1

Cosmètica

2

Tèxtil

1

Fruita i verdura

2

Sucs naturals

1

Rostisseria

2

Castanyes

3

TOTAL

12

B. CONCESSIONS D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER LA
TEMPORADA D’ESTIU 2021 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
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2025, de les 14 llicències temporals, atorgades i vigents per la venda no
sedentària als mercats d’estiu dels nuclis de Calella de Palafrugell, Llafranc
i Tamariu, pel període del 15 de juny al 15 de setembre.

Aquest estiu hi ha hagut dues baixes d’artesania, una a Tamariu per
problemes de desplaçament i l’altre a Calella per tema Covid-19. Aquestes
baixes són provisionals per la situació actual, de cares a la temporada 2022
tornaran a estar actives, ocupant la via pública segons la pròrroga que
tenen fins el 2025.
S’han atorgat 9 llicències, detallades a continuació:
CALELLA

AUTORITZACIONSLLOC

Artesania

1

Bolsos i bijuteria

1

Trenes

2

LLAFRANC

2

Trenes

1

TAMARIU

c. de Chopitea

3 ml.

Pl. St. Pere

3 ml.

Pl. St. Pere i Calau

AUTORITZACIONSLLOC

Artesania

Ps. de Cípsela
Ps. de Cípsela

AUTORITZACIONSLLOC

Artesania

1

Trenes

1

TOTALS

9

METRES LINEALS CONCEDITS

2 ml + 2ml

METRES LINEALS CONCEDITS

3 ml + 3ml

2 ml.
METRES LINEALS CONCEDITS

Ps. del Mar

3 ml.

Ps. del Mar

2 ml.
23 ml.
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Concessions a Palafrugell a col·lectius d’artesania i alimentació.
METRES
LINEALS
OCUPATS

AUTORITZACIONS
REALITZADES

LLOC

DIES AUTORITZATS

CENTRE VILA
1 col·lectiu d’artesania
7,50 ml
i alimentació

•

c. Cavallers 1r diumenge de mes durant
tot l’any

La Junta de Govern Local en sessió del 23 de juny de 2021 va
aprovar una pròrroga extraordinària d’aquestes llicències per la
temporada 2021.

AUTORITZACIONS
REALITZADES

METRES
LINEALS LLOC
OCUPATS

DIES AUTORITZATS
Estiu 2021
Pròrroga extraordinària

Lot 1: Calella i Tamariu (Setmana Santa, Diada i havaneres )
35
1 col·lectiu
d’alimentació/ artesania
35

35

Ps. Canadell
(Calella)

Setmana Santa

Ps. Canadell
(Calella)

Mercat de la Diada

Ps. del Mar
(Tamariu)

1r dissabte de setembre
(Havaneres de Tamariu)

Lot 2: Calella i Tamariu (mercats dissabtes)

20
1 col·lectiu
d’alimentació/artesania
20

Ps. Canadell2n dissabte de juliol i agost.
(Calella)
Tots els dissabtes de juny,
Ps. del Mar
juliol i agost
(Tamariu)

Lot 3: Llafranc (mercat de dimecres)
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Ps. Cípsela Tots els dimecres de juliol i
agost i el 30 d’agost

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

•

20

Ps. Del Mar

Tots els diumenges d’agost i
darrer diumenge de juliol

Altres concessions atorgades:

TAMARIU

AUTORITZACIONSLLOC

DIES CONCEDITS
Festa Major Tamariu
15 d’agost 2021

Llaminadures

1

Passeig del Mar

Xurreria

1

Passeig del Mar

Xurreria

1

c/ Riera cantonada 25 de juny i els divendres
c/ Perica
de juliol i agost.

CENTRE VILA

Festa Major Tamariu
15 d’agost 2021

AUTORITZACIONSLLOC

DIES CONCEDITS
(sense realitzar)
Festes de primavera
Festa del Barri

Llaminadures

0

Camp d’en Prats

Castanyes

1

Pl. Nova

Castanyes

1

Del 01/10/2021 al
Camp d’en Prats
30/11/2021

Xurreria

1

Del 1/12/2020 fins
Camp d’en Prats
30/04/2021

Mostra de vins

1

Plaça de l’esglèsiaUn dia 20.11.21

Xurreria

1

Recinte Firal Avda.

Del 16/10/2021 al
16/01/2022
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Del 15 abril al 15 juliol 2021

d’Espanya

Market d’artesania
i

1

Recinte Firal Avda.
Del 24 al 27 de juny 2021
d’Espanya

C. MERCAT DE LES HAVANERES DE CALELLA
El dissabte 3 de juliol, estava previst realitzar al passeig del Canadell el
Mercat de les Havaneres però no es va poder dur a terme degut a la Covid19.

D. MERCAT DE LES HAVANERES DE TAMARIU
Aquest 2021 s’ha canviat la ubicació de la Cantada d’Havaneres de
Tamariu, per adaptar-se a la normativa del PROCICAT i s’ha fet a la plaça
de Teresa Calcuta amb un aforament aproximat de 250 localitats, en
comptes de fer-se a la platja.
El col·lectiu d’artesania autoritzat, s’ha ubicat com sempre al passeig del
Mar de Tamariu.
E. MÚSICS D’ ESTIU AL CARRER
Cada any a l’inici de la temporada d’estiu, es reben sol·licituds verbals i escrites,
per ocupació de via pública dels músics de carrer als nuclis de Calella, Llafranc i
Tamariu, aquest any 2021 degut a la pandèmia no se n’han realitzat.
.
F. INGRESSOS GENERATS
Referent als ingressos generats el 2021, no s’ha realitzat la campanya de la
Garoinada ,el mercat de les Havaneres, la pista de gel, la publicitat de les lones
de la pista de gel, ni l’aportació de Cap d’any a Palafrugell, per la qual cosa no
s’han obtingut ingressos.
CONCEPTE

IMPORT

Col·laboració Garoinada 2021

Mercat de
(dissabte)

les

Havaneres

0 (ingressos IPEP)

de

Calella

0,00 € (ingressos IPEP)

350,00 € (ingressos
Lot 1 (Setmana Santa, diada, Hav. Tamariu)
Ajuntament)
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1.200,00 € (ingressos
Ajuntament)

Lot 2 (Calella i tamariu mercats dissabtes)

1.170,00 € (ingressos

Lot 3 (Llafranc mercats dimecres)

Ajuntament)

Lot 4 (Tamariu mercat de diumenges)

600,00 € (ingressos
Ajuntament)

Artesans
Tamariu

individuals

Calella,

Llafranc, 2.760,00 € (ingressos
Ajuntament)

Músics de carrer

0,00 € (ingressos
Ajuntament)

Estands i atraccions pista de gel

0,00 € (ingressos IPEP)

Publicitat lones pista de gel

0,00 € (ingressos IPEP)

Col·laboració Cap d’Any 2020

0,00 € (ingressos IPEP)

Material publicitari i plana web aportació
7.018,00 € (ingressos IPEP)
2021

G. REUNIONS AMB EL SECTOR
•
•
•
•
•
•

Reunió, via Zoom, amb els operadors del mercat diari on es va fer
repàs del pla d’actuacions del 2020, exposar el Pla d’actuacions 2021
i fixar el calendari anual d’obertura del mercat.
Reunió amb representants del mercat setmanal del diumenge per
tractar de la situació del mercat.
Reunió amb dos representants del mercat diari per tractar de la
redacció del Reglament del mercat diari.
Reunió amb un representat del mercat diari per tractar de les
al·legacions al Reglament del mercat diari.
Diverses reunions individuals sol·licitades pels mateixos operadors
per resoldre temes puntuals.
1 reunió amb els operadors del mercat exterior sol·licitada per una
marxant per tractar de l’entrada de vehicles al mercat per a la
càrrega/descàrrega.
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1 reunió amb el representant de mercat diari i altres sectors per
tractar dels vehicles afectats per les obres de la Plaça Priorat Sta.
Anna.
4 reunions amb la Xarxa de Mercats Sedentaris de la província de
Girona, per tractar de subvencions, campanyes de dinamització...
H. DIVERSOS

Les actuacions realitzades durant aquest any principalment han estat:
o Derivades de les afectacions de la Covid-19 :
•
Fins al mes de març ha repercutit en l’exercici de l’activitat del
bar, de la parada de plantes en el mercat diari, i a les parades del
mercat de diumenge amb venda de productes no essencials. Els dies
afectats no se’ls ha aplicat les taxes.
•
Reforç de la neteja dels lavabos públics fins al mes de
setembre.
•
El mes de setembre les parades del mercat setmanal
d’alimentació retornen a la seva ubicació habitual anterior a la Covid19.
o Actuacions habituals:
• Manteniment de les instal·lacions, gestionant-les des de l’IPEP o
derivant-ho a l’àrea de l’Ajuntament corresponent, segons el cas.
• Gestió de queixes de ciutadans o de paradistes respecte a
qualsevol qüestió relacionada amb els mercats o autoritzacions de
parades resoltes des de l’IPEP.
• Procurar per un correcte funcionament del mercat per part de
qualsevol dels agents implicats, com informar o advertir
d’incompliments (covid, etiquetatge, horaris, productes, ocupació,
pagaments...), organització de protocols interns dels mercats
(neteja, accessos, canvis circumstancials...)
• Punt informatiu sobre l’estalvi energètic i sobre el mosquit tigre,
promoguts per l’Àrea de Medi ambient
• Acte de promoció del peix de proximitat, amb la confraria i
l’Ajuntament de Palamós.
• Reglament mercat diari. El Ple de l’Ajuntament l’aprova,
inicialment, al maig, presentades al·legacions, el Ple de novembre
acorda aprovar novament de manera inicial l’avantprojecte del
Reglament d’acord amb el text refós que incorpora algunes de les
al·legacions presentades, i sotmetre aquest acord a informació
pública.
• Inici en el mercat diari de la campanya per un mercat net,
conjunta amb Qualitat Urbana. S’han detectat els punts dèbils,
iniciant-se actuacions com difusió per a la prevenció de
l’embrutiment dels gossos, la reorganització dels contenidors,
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l’assignació d’espais concrets d’emmagatzematge per als paradistes
del mercat del peix.
• Gestions per facilitar la venda de productes del peix semielaborat
a les parades del mercat del peix que ho sol·licitin i compleixin les
condicions necessàries.
• Intervenció a la coberta del mercat de la carn. Segona fase.
• Regularització de les absències de les parades del mercat
setmanal. Amb la millora de la situació derivada de la Covid-19, a
partir del mes de maig es considera que ja es pot normalitzar
l’assistència de les parades al mercat setmanal. S’inicia un
procediment per aquelles parades que no hi assisteixen, amb el
resultat de 3 renúncies, 1 procediment de revocació obert, i 2
parades que han continuat assistint regularment o han presentat
justificant d’absència.
• Compactació de les parades del mercat setmanal sector
productes diversos redistribuint les parades per tal que no quedin
espais buits en el circuit. Al mateix temps, s’ha atorgat ampliació de
metres a les parades que ho han sol·licitat, si les condicions ho han
permès (disposició d’espai lliure, corrent de pagament...)
• Adjudicació de les autoritzacions que van participar a la licitació
de traspàs d’autoritzacions de parades del mercat setmanal iniciada
el novembre del 2020. De les 4 sol·licituds presentades es va
traspassar 1, va quedar posposada 1 i 2 van quedar desertes.
• 2 licitacions per al traspàs d’autoritzacions de parades del
mercats setmanal. Iniciades respectivament en el mes de maig i
novembre. A la licitació del maig de les 2 sol·licituds es va adjudicar
1 i l’altra va quedar posposada. La licitació iniciada a novembre
segueix amb el procediment obert.

I.

SERVEI D’ATENCIÓ AL CONSUMIDOR

Des del servei d’atenció al consumidor s’ha atès un total de 47 persones durant
l’any 2021.
Gestió de les demandes:

PROCEDIMENT
Informació
per
una reclamació
l’empresa,
posteriorment fos
presentar-ho
l’administració.

presentar
prèvia a
i
si
necessari
a

2021

2020

2019

17 consum

25 consum

33 consum
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la
reclamació
per
presentar-la al registre
per a la seva tramitació.

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

11 consum

5 consum

2 Mediació i
convivència
1 Col·legi
odontòlegs
1 Sanitat
1 Habitatge
1 Xaloc
2 No procedent

1 habitatge
1
Assegurances

1 Col·legi
odontòlegs
1 No
procedent

5 derivats a
ACC
2

7 derivats a
ACC

8 derivats a ACC
2 Assessorament

Altres

Assessorament

TOTAL

47

45

48

El 36% de les persones usuàries interessades a presentar una reclamació
prèviament no havien presentat la reclamació a l’empresa.
Al 26% se’ls ha informat que podien presentar un full de reclamació a
registre per iniciar els tràmits amb l’Oficina Comarcal d’informació al
Consumidor.
El 17% s’ha derivat directament a l’OCIC del Baix Empordà. El 13% s’ha
derivat a altres departaments. La resta no eren procedents o demanaven
assessorament.
Comparativa anual del tipus de consultes:
TIPUS
Reclamacions

2021

2020

2019

42

39

37

Denúncia

3

Queixa

Assessorament

5

3

11
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47

45

48

Consultes per sectors:
SECTOR

2021

2020

2019

13

16

24

Habitatge

4

2

2

Serveis turístics lleure

3

1

-

Subministres bàsics

6

6

3

Comerç

4

2

2

Compra a distància

3

4

7

Assegurances

1

2

-

Salut

3

1

Serveis financers

1

2

-

Restauració i
hostaleria

1

-

-

Serveis persones

3

1

5

Servei reparacions

-

-

3

Transports

1

3

-

4

4

2

Telefonia i internet
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Altres
TOTAL

47

45

48

El servei de telefonia i internet segueix sent el sector que presenta més
contrarietats, el 27,65% dels cassos. En segon lloc trobem el
subministrament dels serveis bàsics, 12,76% de cassos. Seguidament amb
8,5% el sector de l’habitatge i el del comerç i amb el mateix percentatge
l’apartat de diversos, que aquest any han estat relacionats amb Correos,
gestió de residus, relacions veïnals i relacions empresarials.
El nombre de consultes es manté d’acord amb els últims anys.
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5 Formació i ocupació
1. PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA EN EL SOMI
En els últims anys l’escenari de mercat de treball està patint canvis
constants i significatius, adoptant altres formes de cercar feina, mitjançant
les noves tecnologies i menys presencial. S’accentua la necessitat de
demostrar cada vegada més, competències i habilitats personals i
l’especialització per accedir a una feina, segurament, no per tota la vida.
Enguany, com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19, en la qual s’han hagut de mantenir mesures de contenció i
prevenció seguint les indicacions sanitàries Estatals i Autonòmiques, les
consultes no presencials s’han mantingut considerablement, malgrat la
proximitat habitual que caracteritza el servei, però s’ha recuperat gran part
de la presencialitat en el tracte amb les empreses, amb la ciutadania en
general, deixant que fossin aquestes les que poguessin decidir la forma de
relacionar-se i també en la major part de les actuacions desenvolupades,
sobretot, en la segona meitat de l’any.
Durant el 2021 s’ha observat certa recuperació econòmica i laboral a
Palafrugell, que s’ha reflectit en un augment significatiu de l’entrada
d’ofertes de treball al Servei, i també en l’indicador d’insercions
registrades.
El SOMI focalitza la seva tasca a donar suport a les empreses i a la
ciutadania amb l’objectiu d’intervenir, adaptar i incidir favorablement en el
mercat laboral de Palafrugell tot fomentat i creant ocupació i la qualificació
professionalitzadora de les persones. Dóna resposta a les necessitats de
les empreses i a les persones demandants d’ocupació amb serveis
consolidats d’intermediació entre oferta i demanda, d’assessorament, de
divulgació dels valors pel foment d’un mercat de treball competent,
formacions concretes, programes subvencionats i/o projectes vinculats
directament al treball i la formació que permetin corregir certs desajustos i
incidir en la millora de l’ocupació i l’afrontament de la situació actual amb
els recursos de què disposa.
Enguany i seguint la tendència marcada per la crisi sanitària, les formes de
recerca de personal i de recerca de feina continuen fent-se majoritàriament
a través de les plataformes d’Internet en detriment d’altres formes
presencials.
Aquesta tendència digital que imposa la societat actual ha estat abordada
per diferents actuacions i adaptacions de serveis des del SOMI: com la
contractació d’una Agent Digital en el marc del programa subvencionat del
SOC “Joves en Pràctiques” de Garantia Juvenil 2021-2022, la focalització
del pla de treball de l’AODL d’ocupació i formació en la promoció de l’ús de
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les noves tecnologies, la finalització del projecte de borsa de treball online,
la consolidació del Servei d’Assessorament Laboral en Línea, la incorporació
del recull de formació online en la cartellera formativa, etc. i
A nivell laboral cal destacar l’alta estacionalitat dels llocs de treball que
caracteritza el nostre municipi turístic i que representa una gran
ocupabilitat durant els mesos d’estiu. Enguany, a causa de la pandèmia, la
temporalitat de les ofertes s’han concentrat, encara més, als mesos de
juliol i agost, en gran part, donat també el canvi normatiu durant el mes de
maig que va accelerar la necessitat de contractació quasi immediata.
També s’ha observat un augment de les ofertes en professions de difícil
cobertura, com especialistes fusters, serrallers, etc, que en ocasions per
manca de personal han quedat desertes. Continua fent-se evident el
desajust entre oferta i demanda, sobretot, en oficis.
Pel que fa a la participació de les empreses i la ciutadania en els serveis,
projectes i accions formatives del SOMI, el grau de satisfacció i el nivell de
participació són molt positius.

DADES ANUALS GENÈRIQUES DEL SERVEI

2021

2020

5592

3978

Orientació per la recerca
de feina

834

715

Formació

110

163

10

16

Noves altes durant l’any a la Borsa de
Treball

508

424

Persones actives a la borsa de treball

777

710

Persones que han utilitzat el Punt de Feina

253

198

Consultes ateses des del Punt de Feina

325

393

Empreses que han fet sol·licitud de Borsa

115

74

256

101

93

452

115

74

15

16

Consultes ateses en general

Tipus de
consultes

Creació d’empreses

Ofertes gestionades i publicades de la
Borsa de Treball (241 +15)
Ofertes gestionades des de la V Jornada
Oportunitats Laborals
Currículums i informes laborals generats
Activitats formatives realitzades i/o
promogudes
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formatives
Hores de formació impartides a la
ciutadania
Llocs de treball generats a través de
projectes subvencionats gestionats
directament pel SOMI
Persones que han participat en projectes de
millora de l’ocupabilitat subvencionats,
promoguts i/o amb la participació del SOMI
amb altres entitats privades i
administracions
Núm. Insercions registrades (*dada
aproximada)

Ajuntament de

173

145

867,5

191

26

23

218

180

665

Dada no
recollida

2. BORSA DE TREBALL
A. Anàlisi estadístic detallat de la borsa de treball 2021.
Igual que l’any anterior, tots els tràmits per registrar-se i fer ús de la borsa
de treball s’han preparat per poder fer-ho tot online, l’expedient és en format
digital 100%. D’aquesta manera es contribueix a conservar el medi ambient
disminuint el consum de paper i a la vegada es facilita el recull de dades per
el posterior anàlisi estadístic que ens permeti observar les tendències
actuals. L’assessorament i orientació laboral que acompanya el registre
d’inscripció a la borsa de treball continua essent personalitzat al 100% i es
deixa escollir a l’usuari, ja sigui empresa o persona, si vol ser atès
presencialment o en línia.
Pel que fa a la borsa de treball veiem una clara remuntada de les empreses i
del mercat de treball, tornant a valors d’abans de la pandèmia.
També han augmentat de manera significativa les persones que s’han inscrit
a la borsa o han renovat la demanda, fruit del moviment del mercat de
treball post pandèmia.
Enguany, per tal de que la informació de les actuacions del SOMI arribi a
totes les persones candidates inscrites i empreses, i aprofitant l’augment de
l’ús de les TIC entre la ciutadania, el SOMI ha realitzat comunicacions
diverses a través de la base de dades del servei als correus electrònics i SMS
al dispositiu mòbil, a banda d’altres vies de comunicació que es duen a terme
des de l’IPEP (butlletí, xarxes, web, ràdio...). En total s’han enviat 348 SMS i
9.139 correus electrònics informant de cursos, formacions subvencionades,
serveis, ajuts per a la ciutadania, programes subvencionats de foment del
treball, entre d’altres en els quals hi col·labora el SOMI.
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2021

2020

Gènere: dona

52%

54%

Tenen mitjà de transport

59%

54%

Desconeixement d’Informàtica

15%

Dada no recollida

B. Dades destacables referents als usuaris.
RÀNQUING DE LLOCS DE TREBALL
MÉS SOL·LICITATS PER LA
CIUTADANIA
Reposador/a

NÚM.
PERSONES
233

Operari/a de fàbrica

226

Atenció al públic en general
Dependent/a
Caixer/a
Netejador/a
Operari/a de manipulats aliments
Auxiliar administratiu/iva
Auxiliar de cuina

212
207
197
169
144
132
120

Cambrer/a habitacions

103

RÀNQUING DELS PERFILS MÉS
SOL·LICITATS PER LES EMPRESES

NÚM. DE
VACANTS

Cambrer/a

22

Dependents i atenció al públic

19

Neteja
Perfils administratius
Vigilant
Cuiner
Ajudant de cuina
Recepcionista hotel
Cambrer/a habitacions
Operari de fàbrica en manipulats
d’aliments

18
15
11
10
10
9
9
8
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C. Dades destacables referents a les ofertes de les empreses.
COMPARATIVA LLOCS DE TREBALL

2021

2020

2019

Sol·licituds gestió ofertes de treball

206

74

179

Llocs de treball ofertats

256

101

239

PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA DE
LES EMPRESES
Palafrugell
50
Calella
6
Llafranc
5
Tamariu
4
Rodalies
8
Altres del Baix Empordà
21
Resta província i Catalunya 20
Estat Espanyol
2

56% de les empreses són municipals i un 44% són extramunicipals.

SECTOR EMPRESES
SOL·LICITANTS

SERVEIS

TURÍSTIC

TIPUS ACTIVITAT

49
*20

29

Transport i
emmagatzematge
Activitats assegurances
Sanitat/serveis socials
Serveis empresa,
immobiliària
Serveis llar
Serveis en general
Administració
Entreteniment, arts
Ett. Col·lectius
Hostaleria

EMPRESES
2
1
8
8
11
10
3
1
5
11
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Restauració
Càmpings
Bars
Altres serveis turístics
Comerç al detall
Mercats
Construcció
Energia
Altres

12
2
2
2
12
3
7
0
6

COMERÇ

15
*7

CONSTRUCCIÓ

13
*7

EDUCACIÓ

3
*4

Educació, ensenyament

3

5
*2

Indústria surera
Subministraments
electricitat i agua

3

INDÚSTRIA

Administració Local

1

Agricultura,
ramaderia…

0

ADMINISTRACIÓ
PUBLICA

1
*2
0
*1
115

AGRICULTURA

Total

2

D. Professions sol·licitades per l'empresa: 256 llocs de treball gestionats
TIPOLOGIA LLOCS DE
TREBALL

ADMINISTRACIÓ,
INFORMÀTICA I
COMUNICACIONS

PROFESSIONS

27

Administraciò pública
Administratiu/iva

9
6

Aux. administratiu/iva
Direcció /coordinació i gerencia

7
2

Recepcionista d’oficina
Tècnic administratiu
Tècnic informàtic i
telecomunicacions

1
1

10
2

Cambrer/a

22
9

67 Cambrer/a habitacions
HOSTELERIA i TURISME

OFICIS

1

Aj. cuina
Aj. Cuina avançat

Conserge

1

Cuiner/a

10

Rentaplats
Recepcionista

2
9

Rentaplats

2

Aprenent/a

1

Enginyieries

1

Estètica

1

Ferrer

1
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Fusteria

2

78 Jardiner/a

5

Manteniment general

6

Manobre

1

Mecànic

2

Mosso de magatzem

1

Neteja

18

Neteja viària

2

Paleta
Peixeter/a
Peó en general
Peó especialista
Perruquer
Pintor
Repartidor/a
Soldador/a
T ècnic/a oficis artesanía
Vigilant
Xarcuter/a
Xòfer
Assistència a domicili
Auxiliar infermeria

SANITAT – SALUT

EDUCACIÓ I OCI

8

1
1
2
6
1
1
3
1
2
11
1
7
2
2

Auxiliar de farmacia
Socorrista aquàtic
Tècnic sanitat
Monitor/a, lleure

2
1
1
2

12 Professor/a

5

Tècnic/a social/ cult. /docència

8

INDÚSTRIA

41
COMERÇ

3.

5

Operari/a fàbrica manipulats
aliments

8

Atenció al públic
Caixer/a

2
4

Comercial

7

Dependent/a
Encarregat/ada de comerç
Tècnic/a de relacions publiques
Venedor/a

19
4
2
3

PUNT DE FEINA.
PUNT DE FEINA
Consultes totals ateses Punt de
Feina
Consultes formació

2021
1059
110
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Consultes d’orientació per la recerca
de feina

834

Currículums i informes impresos

115

4. PARTICIPACIÓ EN PROJECTES OCUPACIONALS
PROGRAMA

ENTITATS
PARTICIPANT
S

PARTICIPANTS

ACCIONS

PROGRAMES/PROJESTES GESTIONATS PEL SOMI

TREBALL I
FORMACIÓ TRFO
+45 i DONES
+52 I RG
ACOL
JOVES TUTELATS...

JOVES TITULATS
EN PRACTIQUES.
Garantia Juvenil
20-21. JENP
De desembre 2020 a
juny 2021

SOC, AJUNTAMENT
DE PALAFRUGELL –
SOMI

SOC, AJUNTAMENT
DE PALAFRUGELLSOMI

Canvi normatiu
important: nou
escenari COVID i de
reforma laboral,
genera més despesa
econòmica, genera
més dedicació tècnica,
més seguiment i
menys finançament.
Més complexitat
convocatòries.

1 JOVE

-Gestions
vinculades
a
requeriments:
• TRFO2018-2019 abril
• TRFO2019-2020 abril
• TRFO
2019-2020
desembre
-Entrega certificats formació
SOC vinculada al programa
TRFO 2018-2019
-Lectura i valoració de les
noves
convocatòries
i
normativa programa TRFO
21-22
Fase de seguiment i
justificació del programa
durant el 2021:
Finalitzat 17/06/2021
Justificació 17/07/2021
Sol·licitud, selecció,
coordinació àrees, seguiment
i execució.

JOVES TITULATS
EN PRÀCTIQUES.
Garantia juvenil 21- SOC, AJUNTAMENT
-SOMI
22. JENP
Agost 2021 a març
2022.

5 JOVES

AODL D’OCUPACIÓ
SOC, AJUNTAMENT
I FORMACIÓ
5è darrer any-SOMI
pròrroga (2020-2021)

1 PERSONAL
TÈCNIC ADSCRIT AL
SOMI

BORSA DE TREBALL
ONLINE

Prova
pilot
de
funcionalitats que es van
Adreçat a tota la
dissenyar de la nova eina
ciutadania de
Elaborar
manual
de
Palafrugell:
funcionament i formació en
empreses i persones la nova versió 2.0.
en cerca o millora
- Posada en pràctica del nou
sistema i ajustar-lo per al
de feina
bon funcionament.
- Definir la integració a la

IPEP-SOMIAJUNTAMENT

Xerrada formativa als
participants sobre la cerca de
feina i autoocupació.
Execució i justificació última
anualitat 2020-2021.
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web.

IV JORNADA
D’OPORTUNITATS
LABORALS JOL
11 i 12 de maig 2021

ACREDITA’T:
SERVEI
D’ACREDITACIÓ DE
COMPETÈNCIES
PROFESSIONALS

IPEP

SOC-SOMI

25 empreses
93 llocs de treball
181 persones
candidates
gestionades

Organització, execució

Ciutadania en
general

Gestions vàries i formació
tècnica realitzada durant el
2021 per a esdevenir Punt
d’Informació
i
Orientació
col·laborador
del
procediment d’Avaluació i
Acreditació de Competències
Professionals
de
La
Generalitat. Assoliment curs
capacitació tècnica.

PROGRAMES/PROJECTES AMB PARTICIPACIÓ I COORDINACIÓ INTERNA

DISPOSITIU DE
TREBALL ALS
BARRIS
De 30 de desembre
2020 a 31 d’octubre
2021

Programa
“REFERENT
D’OCUPACIÓ
JUVENIL” Edició
2021

PLA LOCAL DE
JOVENTUD

SOC, AJUNTAMENT
-SOMI

79 participants

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

SOC / ÀREA
JUVENTUT / SOMI

Joves de 16 a 29
anys de Palafrugell
que ni estudien ni
treballen. 37 joves
derivats del SOMI
dels 109 joves
atesos

Coordinació per a xerrades i
actuacions
vinculades als
joves en general, treball en
xarxa, derivació de joves i
valoració de l’impacta

JOVENTUT, SOMI I
ÀREES DE SERVEIS
A LES PERSONES
AJUNTAMENT

Pla estratègic
adreçat a cobrir les
necessitats dels
joves de Palafrugell

Participació activa en la
definició del nou Pla i
actuacions pels joves de
Palafrugell.

Persones
beneficiàries de la
Renda Garantida de
Palafrugell.
68 persones en el
transcurs de l’any.

Facilitar un punt d’actuació a
Palafrugell i col·laboracions i
coordinacions puntuals per al
bon desenvolupament del
programa. Avaluació final.

Programa “MAIS” pel
foment de l’ocupació
AJUNTAMENT,
a persones
SOMI I FUNDACIÓ
beneficiàries de la
renda garantida
INTERMÈDIA
Edició 2020-21 i
2021-22

PROGRAMES DIFUSIÓ (Veure quadre recull difusió del SOMI)
Foment per la
incorporació de
persones més
grans de 45 anys al

SOC / IPEP

Empreses de
Palafrugell

Difusió a les empreses per al
foment de l’ocupació. Canals
habituals IPEP, Ajuntament i
a la JOL.
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mercat de treball
Planificació
xerrada
explicativa a empreses junt
amb tècnica empresa
ACREDITA’T

SOC-SOMI

Foment
contractació
campanya agrària
2021

SOC-SOMI

Ciutadania en general

Difusió convocatòria 2021

Foment
contractació
persones joves

SOC-IPEP

Joves i empreses

Difusió convocatòries 2021

Altres ajuts
concrets per a
col·lectius
vulnerables del
mercat de treball i
pel foment del
treball, i
l’autoocupació

SOC- IPEP

Ciutadania en general

Difusió convocatòries 2021

Ciutadania en general

Difusió convocatòria 2021

PROGRAMES COL·LABORATS AMB EL CONSELL COMARCAL

SOM SINGULARS
2020-2021 .
Durada 11mesos.
Vigència fins al 31 de
juliol de 2021.

Programa “30 PLUS”
D’octubre 2020 a
gener 2022

Programa 40.2 pel
foment de l’ocupació
en persones amb
discapacitat
Edició 2021

SOC, CCBE I SOMI

CCBE i SOMI

CCBE i SOMI

9 JOVES de
Palafrugell

Persones majors de
30 anys en atur i en
recerca de feina i
empreses de
Palafrugell i
comarca amb
necessitats de
contractació
6 persones
participants
4 empreses
beneficiades de la
subvenció de
Palafrugell
Persones amb
discapacitat
reconeguda igual o
superior al 33% de
Palafrugell i entorn
pròxim en cerca de
feina. Punt
d’actuació a
Palafrugell de 20

Conveni de col·laboració amb
aportació
econòmica.
Promoció,
difusió,
coordinació, participació en la
preselecció de participants,
seguiment i avaluació i
suport
en
la
recerca
d’empreses
per
fer
pràctiques
i
motivar
la
contractació.

Conveni de col·laboració amb
aportació
econòmica.
Tramitació
cessió
espais,
presentació
programa
a
Palafrugell,
seguiment
i
difusió per acostar el recurs a
la ciutadania i empreses

Tramitació cessió espais per
facilitar un punt d’actuació a
Palafrugell,
difusió,
seguiment i avaluació de
l’impacta. Suport per facilitar
lloc de pràctiques: OAC i
Policia Local.
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persones, de les
quals 7 estan
empadronades i
altres són de
l’entorn pròxim.

PLA ESTRATÈGIC
D’OCUPACIÓ DE
QUALITAT
COMARCAL 201921

PLA REACTIVACIÓ
ECONÒMICA DEL
BAIX EMPORDÀ

CCBE, SOMI, SOC i
altres
administracions
locals

CCBE, SOMI, SOC i
altres
administracions
locals

Participació,
execució
i
difusió de les actuacions
vinculades a la promoció de
la qualitat de l’ocupació dins
del pla estratègic, implicant
als diferents actors públics i
privats de Palafrugell en les
actuacions previstes.

Empreses i
ciutadania en
general

Ens locals,
Empresariat,
persones
desocupades tercer
sector

Coordinació,
participació
activa i promoció de la
formació tècnica a Palafrugell
per la reactivació

5. ACCIONS
FORMATIVES
PER
L’ADQUISICIÓ
COMPETÈNCIES PROFESSIONALITZADORES.
CURS

DATES

HORES

PARTICIPANTS

Del 15 al 19
Manteniment d’edificis
40h
d’octubre
bàsic
Horari: 9 a 14h

PRESENCIAL
15

Del 2 al 5 de
Prevenció de riscos
novembre
20h
laborals en paleta ria
Horari: 9 a 14h

PRESENCIAL
12

Certificat de
professionalitat de
socorrisme en
instal·lacions
aquàtiques

380h
De febrer a maig

PRESENCIAL
15

Certificat de
professionalitat de
socorrisme en
instal·lacions
aquàtiques

D’abril a juny

PRESENCIAL
13

380h
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TOTAL

820h

55

6. ACCIONS FORMATIVES VINCULADES A LA PROMOCIÓ DE LES
TIC.
CURS

DATES

Augmenta les possibilitats de
trobar feina, aprèn a fer servir
Internet.
TIC nivell bàsic

HR

PARTICIPANTS
PRESENCIAL
Inscrits 24
Assistents 9 màxim
permès per context
COVID

Del 6 al 15 d’abril
16h
De 9.15 a 11.15 h

Fes destacar el teu CV. Disseny
9 d’abril
amb Canva
3h
De 9.30 a 12.30
TIC nivell mig

ONLINE
Inscrits 22
Assistents 7

Networking. Ben Fet!
Com fer aflorar oportunitats laborals7 d’abril
3h
a través dels nostres contactes.
De 9.30 a 12.30
TIC nivell avançat

ONLINE
Inscrits 22
Assistents 15

TOTAL

Inscrits 68
Assistents

22h

31

ACCIONS FORMATIVES DE CURTA DURADA
L’ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES PEL TREBALL.

8.

DATA

Sessions informatives

LLOC

PARTICIPANTS

9 a 10h
1h

14

11 a 13
Centre Social
La Sauleda 2h

11

13/01 Joves projecte Singular Can Genís

18/05 Grup Dones La Sauleda

HORES

PER

Memòria 2019

Àmbit de Serveis a les Persones
Institut de Promoció Econòmica
Palafrugell

19/05 UEC

01/06

Jove en Pràctiques
JENP 20-21

Ajuntament de

IPEP

9 a 10
1h

5

ONLINE

9 a 10
1h

1

9 a 11
1h

25

Centre

03/11 PTT hostaleria i comerç Municipal
d’Educació

16/12

Joves en Pràctiques
JENP 21-22

IPEP

TOTAL

10 a 11.30
1’5h

5

7.5h

61

11. 5a JORNADA D’OPORTUNITATS LABORALS (JOL).
La Jornada d’Oportunitats Laborals ofereix un espai d'intermediació amb
l’objectiu de posar en contacte les empreses que busquen personal amb les
persones que busquen feina, o volen millorar-la.
A diferència d’altres anys i degut a la situació d’excepcionalitat que estem
vivint aquest any s’ha realitzat de manera telemàtica, ja que era inviable
aglutinar tan volum de gent en un únic espai.
A. EMPRESES
El període d’inscripció de les empreses va ser del 06 al 14 d’abril de 2021.
Hi va haver un total de 25 empreses inscrites ofertant 49 llocs de treball
diferents, per cobrir un total de 93 vacants.
Les empreses participants són dels sectors:
•

Hostaleria: 12 empreses

•

Serveis: 11 empreses (neteja, comerç, educació, socorrisme, etc)

•

Construcció: 1 empresa

•

Indústria: 1 empresa

B. CANDIDATS
La data d’inscripcions va ser del dilluns 26 d’abril fins el diumenge 02 de
maig.
Hi ha hagut 181 candidats.
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C. DIFUSIÓ
Entrevista a ràdio Palafrugell.
Falques a ràdio Capital.
Notícia a ràdio Capital .
Xarxes pròpies: Facebook, twitter i instagram.
Xarxes diputació de Girona
Pàgina web ipep: informació en portada.
Web Formació en xarxa de la diputació de Girona
Mailing BBDD emprenedoria
SMS als usuaris de la borsa de treball.
Nota de premsa enviada des de l’Institut de comunicació de l’Ajuntament de
Palafrugell.
Enviament a les empreses a través de les nostres bases de dades.
Enviament en busca de candidats a les borses de treball i entitats de
recerca de feina de l’entorn, així com centres de formació especialitzats.
Distribució de cartells i flyers a Palafrugell.
D. MATERIAL IMPRÈS
50 cartells de la Jornada d’oportunitats Laborals i 150 flyers.
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E. CONCLUSIONS
Donada la situació de pandèmia i les restriccions existents, un cop arribats
al mes de març (mes en que s’han realitzat totes les edicions anteriors de la
JOL per afavorir la contractació per Setmana Santa), es va decidir aplaçar la
JOL al maig abans de l’inici de la temporada d’estiu. Aquest fet ha provocat
que ens solapem amb les convocatòries d’altres ajuntaments i això pot
haver influït en el descens d’ofertes, juntament, amb el fet que moltes
empreses encara estaven a l’expectativa de la normativa i restriccions tan
canviants. Empreses amb ERTO que no podien fer cap tipus de contractació
sense abans haver incorporat el personal propi, pel que moltes van preferir
esperar a veure com evolucionava la situació, abans de decidir-se a fer
noves contractacions.
El fet de fer una jornada no presencial afecta al seguiment de l’execució
donant-se situacions singulars. En alguns casos l’empresa disposava de
molts candidats per una única oferta i van fer una preselecció trucant
només a aquelles persones que van considerar més adequades en funció del
seu CV; o empreses que al tenir molta feina en aquell horari van optar per
trucar en altre moment. Tot i no ser la majoria de casos, això va provocar
les queixes d’alguns candidats que van informar que les empreses no
havien contactat amb ells/es.
Donades les incidències vinculades al nou format, la valoració no ha estat
del tot positiva, pel que es creu convenient tornar en les properes edicions a
realitzar-lo presencialment.

F. COMPARATIVA ANYS ANTERIORS

2021

2020

2019

Empreses inscrites

25

43

44

Empreses assistents

25

42

40

Candidats inscrits

181

277

227

*

221

157

93

452

318

Candidats assistents
Llocs de treball

* Es desconeix el número màxim d’entrevistats.
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G. VALORACIÓ
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6 Foment de l’Emprenedoria i Consolidació d’Empreses.
1. ORIENTACIÓ

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

L’Espai Empresa i Emprenedoria, a l’igual que en els últims anys, continua
formant part de la Xarxa Emprèn, emmarcat dins del Programa Catalunya
Emprèn de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu és impulsar i promoure
actuacions públiques i privades de valor per a les persones emprenedores.
Aquest any 2021 la convocatòria per part del Departament d’Empresa i
Treball no es va convocar, tot i així el servei d’assessorament a la persona
emprenedora, es va continuar oferint per tal de donar aquest suport a tota
persona que tingués una idea de negoci.
El servei d’informació i orientació s’orienta 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, correu electrònic, en persona o a través de
la web de Catalunya Emprèn.
Horari: De 9.00 a 14.00 h de dilluns a
divendres.
En aquesta primera entrevista la persona emprenedora explica el projecte
empresarial a desenvolupar i s’intenten resoldre els dubtes que es puguin
tenir. Igualment, 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
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editable sobre tràmits, finançament, estadístiques, xarxes de suport,
jornades de formació, networking...
Totes les sessions s'han fet individualment o conjuntament amb els grups de
promotors/es que tenien en comú el desenvolupament del negoci.
El servei d’assessorament consisteix en facilitar les eines necessàries a la
persona emprenedora, 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, 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
Pla
Pla
Pla
Pla

de màrqueting
de producció o d’operacions
d’ organització
jurídic - fiscal
financer

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

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

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

3. GESTIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE CATALUNYA
EMPRÈN.
L’Espai Empresa i Emprenedoria és el responsable de fer la sol·licitud, gestió
i posterior justificació de la subvenció de Catalunya Emprèn, la qual permet
l’execució de les actuacions que hi ha dins del pla de treball i la seva
realització.
Tal i com s’ha comentat, aquest 2021 el Departament d’Empresa i Treball no
ha tret la convocatòria i l’àrea ha funcionat oferint els mateixos serveis però
sense comptar amb la subvenció i per tant no s’ha fet tota la gestió per a la
seva sol·licitud i justificació.

4. GESTIÓ, DIFUSIÓ I CONTROL D’ACCIONS FORMATIVES PER A
EMPRESES, PERSONES EMPRENEDORES I PÚBLIC EN
GENERAL, EN FUNCIÓ DE LES NECESSITATS DETECTADES.
Al igual que en els últims anys, al llarg del 2021, s’han programat dos
períodes de sessions formatives, a la primavera i a la tardor.
Són
formacions coordinades amb el servei d’ocupació municipal, on es treu un
programa conjunt i es realitza una tasca transversal amb comerç i turisme
per tal de detectar les necessitats d’aquests sectors i programar un cartell
formatiu adaptat a la realitat empresarial del municipi.
Tots els cursos han estat gratuïts per tal de facilitar i incentivar un augment
de la competitivitat de les empreses del territori.
Les programacions han estat presencials i telemàtiques, en funció de la
situació de la pandèmia i del tipus de formació. Actualment la població ja
s’ha acostumat a connectar-se a xerrades i seminaris en format no
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presencial, que, per una banda faciliten que puguin inscriure-s’hi persones de
fora i no haver-se de desplaçar.

Càpsules formatives 2021:

CÀPSULA FORMATIVA

HORES ASSISTENTS

Resiliència i emocions saludables

4

15

Vols emprendre? Descobreix i pregunta tot el que
necessites saber

4

17

10

15

Canva-crea els teus propis dissenys com un
professional

4

29

Taller com fer una factura

2

5

Facebook Business Suites

2

6

Màrqueting Digital i Xarxes Socials

8

15

Manipulació d’aliments

CONFERÈNCIA

ASSISTENTS

Xerrada informativa per empreses sobre
ajudes a la contractació a majors de 45 anys

8

Xerrada ciberseguretat per XXSS

9
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5. DOTAR DE CONTINGUT EL BUTLLETÍ MENSUAL DE L’IPEP, EL
BLOG I LA PÀGINA WEB, NOTICIES
D’INTERÈS
PER
A
L’EMPRESA
I
EMPRENEDORES.

I

INFORMACIONS
LES
PERSONES

Durant tot el 2021 s’han publicat diverses notícies d’interès per a les
persones emprenedores i empreses tan a la pàgina web de l’IPEP, com al
blog d’IPEP Empresa i a les xarxes socials.
Les publicacions són notícies que afecten a diversos àmbits, però, poden ser
d’interès o d’utilitat per als lectors tan a nivell de subvencions i ajudes,
formació, jornades, conferències, premis d’emprenedoria, etc.

6. GESTIÓ, CONTROL, AVALUACIÓ I SEGUIMENT DE LES LÍNIES
DE SUBVENCIONS PER ACTIVITATS ECONÒMIQUES LOCALS.
En data 29 d’abril de 2021, es va aprovar la convocatòria de subvencions per
activitats econòmiques locals, amb un capítol específic per a les
persones emprenedores, per tal d’estimular el desenvolupament del teixit
empresarial i la creació de nous llocs de treball. Així mateix s’hi ha
mantingut també un capítol específic per inversions que s’hagin fet dins el
marc de la Covid19 (es va introduir el 2020) i el capítol d’inversió en fibra
òptica per a les empreses dels PAE de Palafrugell.
Són subvencions per a inversions en:
•
•
•

Capítol I. Millora de la imatge exterior de les activitats econòmiques.
Capítol II.
Reforma dels establiments comercials i/o activitats
econòmiques.
Capítol III. Foment de l’emprenedoria.
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• Capítol IV. Millora de l’estalvi energètic.
• Capítol V. Foment de la innovació i la competitivitat.
• Capítol VI. Traspàs de negocis.
• Capítol VII. Fibra òptica empreses polígons d’activitat econòmica de
Palafrugell.
• Capítol VIII. Inversions en el marc del COVID-19
Empreses sol·licitants línia :26
Sol·licituds concedides: 21
Sol·licitud denegades: 5
Import total atorgat: 34.015,72€
En el quadre adjunt es pot veure el detall dels capítols més sol·licitats:

CAPÍTOL

EMPRESES SOL·LICITANTS 2021

I

24%

II

41%

III

3%

IV

10%

V

14%

VI

7%

VII

0%

VIII

0%

7. GESTIÓ DE LES XARXES SOCIALS PER EMPRESES I DIFUSIÓ
ESDEVENIMENTS: FACEBOOK I TWITTER @IPEPPALAFRUGELL
La web de l’IPEP incorpora informació sobre tràmits i enllaços d’interès per
les persones emprenedores i empreses. Al mateix temps, també es compta
amb el blog d’Empresa, on es publiquen les principals notícies que són
d’interès.
També hi ha Facebook, Instagram i Twitter que milloren la proximitat en
la comunicació. Així mateix, s’ha continuat amb la publicació de notícies en el
butlletí mensual que enviem a les empreses donades d’alta a la nostra
base de dades.

8. ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ ALS JOVES. FOMENT DE
L’EMPRENEDORIA A TRAVÉS DE XERRADES I TALLERS ALS
INSTITUTS.
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El servei de sensibilització consisteix en el disseny i organització d’accions
adreçades a sensibilitzar a la població en general i, en especial, a les
persones joves – o grups específics, si escau - en matèria de creació
d’empreses i foment de l’esperit emprenedor.
L’objectiu final d’aquest tipus d’accions és augmentar a llarg termini el
nombre de persones amb voluntat de crear empresa i reduir a curt i mitjà
termini les dificultats i els possibles obstacles psicològics de persones que,
amb certa voluntat o inclinació per a la creació d’empreses, no s’hagin
plantejat aquesta possibilitat.
Aquestes accions es poden fer de manera individualitzada per part de l’Espai
Empresa i Emprenedoria i de manera coordinada amb altres àrees de
l’Ajuntament de Palafrugell.
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7 Dinamització empresarial, comercial i de mercat
1.

POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA PALAFRUGELL

La crisi de la Covid19 ha tingut un impacte que ha sacsejat l’economia
mundial amb greus caigudes d’activitat. Les perspectives de recuperació són
positives especialment pel sector de la indústria i la construcció.
Així doncs, s’han d’introduir polítiques actives molt ben enfocades a la
dinamització del sector industrial, per tal d’equilibrar la competitivitat dels
PAE.
Arrel del treball fet en la redacció del document estratègic sobre l’anàlisi de
l’organització, pla d’accions i estratègies de l’IPEP post Covid19, es va posar
a sobre la taula el fet d’incidir en aquesta dinamització del sector industrial,
que ja teníem detectat des de l’IPEP, i que amb les aportacions del sector
privat, es va arribar a la conclusió que calia desenvolupar un pla d’acció a
mig i llarg termini per la captació i dinamització dels polígons de Palafrugell i
el seu entorn.
A principis del 2021 la Diputació de Girona va treure una convocatòria de
subvencions per elaborar plans d’actuació i documents de planificació
sectorial de promoció i desenvolupament econòmic local, a la qual des de
l’IPEP ens hi vàrem acollir amb l’objectiu de realitzar un Pla d’Acció a mig i
llarg termini per la captació i dinamització dels polígons de Palafrugell i el seu
entorn.
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El Pla d’Acció elaborat al llarg del 2021 i presentat a la junta de govern de
l’IPEP el 13 d’octubre de 2021 pretén oferir tant a l’IPEP com a totes les
empreses informació de valor afegit per una bona presa de decisions, així
com eines per a dur a terme, de forma col·laborativa, actuacions en tots els
elements claus per a la dinamització del teixit empresarial i dels espais que
l’acullen.

L’objectiu recollit en el Pla és:
Posicionar els PAE de Palafrugell i la Riera d’Esclanyà de Begur com a
destins receptors d’inversió d’activitat econòmica, tot enfortint el
territori que els acull per assolir nivells de competitivitat que
permetin la retenció de talent i la generació de projectes
empresarials innovadors i sostenibles.
L’anàlisi detallada, aplicada al territori del Baix Empordà, del conjunt de
factors que envolten tot procés d’inversió, indueixen a establir 4 grans
programes estratègics d’actuació que inclouen una estreta col·laboració
publicoprivada per assolir l’èxit de les diferents actuacions.
Aquests 4 programes estratègics vertebren un pla d’acció amb 12 eixos de
treball, 48 línies d’actuació i 120 accions amb indicació de bones pràctiques
al país i un conjunt de recomanacions a partir de l’experiència adquirida.
Els 4 programes són:
•

Un teixit empresarial fort.

•

Cap a uns PAE competitius.

•

Cap a uns PAE ecosostenibles.

•

Palafrugell, hub d’activitat econòmica.

Per a poder fer el desenvolupament del Pla d’Acció es requereix una persona
que s’hi pugui dedicar al 100%, per aquest motiu es va participar en la
convocatòria del SOC per a sol·licitar un agent d’ocupació per al
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desenvolupament local (AODL). La seva funció és dinamitzar, promoure i
executar, en col·laboració amb altres actors del territori (agents socials,
econòmics, empresarials,...), les polítiques, els programes i els projectes
que, en el marc dels diferents Plans d’Acció de desenvolupament econòmic
local, porten a terme les entitats locals, per tal d’afavorir la promoció
econòmica dels seus territoris d’actuació, cercant un desenvolupament
socioeconòmic generador d’ocupació el més integrat, equilibrat, equitatiu i
sostenible possible.
Els AODL són tècnics/ques, amb titulació universitària oficial de Grau o
equivalent, que treballen a temps complet en un projecte de
desenvolupament local impulsat pels ens locals o per entitats dependents o
vinculades a una administració local.
Un AODL executa un o alguns dels projectes inclosos del Pla d’Acció d’una
entitat local en matèria de promoció econòmica i ocupació (és a dir,
desenvolupament local).
Al 02 de novembre de 2021 es va publicar l’oferta pública de Tècnic de
Servei a les persones (AODL). Les proves van tenir lloc el dilluns 13 de
desembre, resolent la convocatòria el dimecres 15 de desembre.
El Pla d’Acció es va començar a executar, definint les principals prioritats el
30 de desembre de 2021, amb la incorporació del nou AODL.
Per altra banda al llarg del 2021 es va continuar amb:
•

El manteniment del web www.palafrugellindustrial.cat .
Actualització de continguts sempre que hi ha hagut modificacions o
nova informació.

•

La gestió d’informació de les parcel·les municipals disponibles en els
polígons. S’ha informat de la normativa vigent i el procediment que
s’ha de seguir per optar a una parcel·la en venda i /o lloguer.

2. IGUALTAT A L’EMPRESA
A. PARTICIPACIÓ GRUP DE TREBALL DONA I EMPRESA.
La Plataforma d’Acció de Pequín, del 1995, imaginava un món en el qual
totes les dones i les nenes poguessin exercir llurs drets en llibertat i viure en
igualtat real.
El Parlament de Catalunya va proclamar la necessitat de continuar
transformant el món en defensa dels drets de les dones i s’instava al govern
a constituir un grup de treball, per donar suport a la creació d’empreses
creades per dones amb l’objectiu principal de garantir-ne la consolidació i el
creixement empresarial.
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En ocasions les dones no es perceben a elles mateixes com a potencials
empresàries per diversos factors, com la falta de referents, pels rols de
gènere assignats o per la falta de suport del seu entorn. Per contrarestar
aquesta situació, el 2019 es va impulsar el Grup de Treball Dona i
Empresa (GTDE), una iniciativa liderada per la Direcció General d’Innovació
i Emprenedoria, que acompanya la creació d’empreses fundades per
dones per garantir-ne la consolidació i el creixement empresarial.

Des de l’Espai Empresa i Emprenedoria s’ha participat durant l’últim
trimestre del 2021 en aquest grup de treball, que té continuïtat fins a l’estiu
del 2022, amb la intenció d’aconseguir eines i recursos per a poder reduir la
bretxa de gènere en les noves empreses.

B. SUPORT A
D’IGUALTAT.

LES

EMPRESES

PER

IMPLEMENTAR

MESURES

La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes reconeix, al preàmbul,
el paper destacat de les administracions locals per avançar en igualtat, en afirmar que les
autoritats locals i regionals, que són les esferes de govern més pròximes a la població,
representen els nivells d’intervenció més adequats per combatre la persistència i la
reproducció de les desigualtats i per promoure una societat veritablement igualitària.
En el marc del contracte programa 2016-2019, els ens locals, entre ells l’ajuntament de
Palafrugell, han d’aportar per una banda, la informació necessària per poder fer una
diagnosi de partida sobre les polítiques d’igualtat de l’organització, i per l’altra, desenvolupar
les actuacions necessàries per tal de donar compliment a la Llei, pel que fa a l’elaboració i
implantació de plans d’igualtat.
Dins el contracte programa 2018-2019. Fitxa núm. 37- Plans i mesures d’igualtat en el
treball, un dels objectius específics era: Promoure l’elaboració i la implantació de plans
d’igualtat en les empreses ubicades a l’àmbit territorial del municipi, oferint suport tècnic,
metodològic i formatiu al personal de les organitzacions.
Les accions a desenvolupar dins el marc del contracte programa eren projectes d’abast
territorial adreçats al teixit empresarial, es podien preveure, entre altres:
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•

Suport i assessorament en l’elaboració de plans d’igualtat.

•

Organització d’actes, jornades o altres accions de sensibilització.

•

Organització d’activitats formatives adreçades al personal del teixit empresarial i/o
ens locals del territori en matèria d’igualtat d’oportunitats (actuacions en matèria de
conciliació i corresponsabilitat, accés de dones a càrrecs directius, igualtat
retributiva, prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe), elaboració de plans
d’igualtat o negociació col·lectiva de plans d’igualtat.

•

Estudis relacionats amb la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral al territori.

Després de fer un anàlisi del teixit empresarial de Palafrugell i fer una enquesta de
necessitats, es va detectar que les empreses del municipi, a excepció d’una, no tenia
l’obligació i tampoc la intenció d’elaborar un Pla d’Igualtat i per tant es va optar per a
organitzar una jornada de sensibilització i donar a conèixer totes les obligacions que tenen
les empreses mitjanes i petites en matèria d’igualtat i oferir activitats formatives al personal
de les empreses per tal que poguessin implementar totes les mesures necessàries a les
seves organitzacions:
• Jornada inicial. 18 d’octubre.
Com introduir la igualtat a les empreses?
El programa s’ha donat a conèixer a través d’una jornada inicial de sensibilització en la
qual hi va participar Igone Bartumeu, Directora de Relacions Institucionals, Comunicació
i Sostenbilitat Coca-Cola Europacific Partners Iberia, amb una ponència sobre en les
mesures d’inclusió que ha impulsat la Coca-cola.
Abans de la seva xerrada, des de l’IPEP es va donar a conèixer el projecte de suport i
assessorament i la consultora de la Malla va fer una presentació sobre les obligacions
que tenen totes les
empreses, independentment
del nombre de persones
treballades,
en
temes
d’igualtat
(vegeu
la
difusió a l’annex 1).
La jornada va ser el dia
11.30h a les 13h. Hi van
quals n’hi havia de l’àmbit
turisme.

18 d’octubre de 2021, de les
assistir 5 empreses entre les
industrial,
distribució
i
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Curs en línia. 26 d’octubre i 2 de novembre.

Per què i com gestionar la igualtat a les empreses petites?
En col·laboració amb el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de
Catalunya es va dissenyar un curs de dues sessions amb el títol Per què i com
gestionar la igualtat a les empreses petites, especialment adreçat a empreses de menys
de 50 persones treballadores. La formació va anar a càrrec de Georgina González,
llicenciada en Dret i Postgrau en Polítiques d'igualtat homologat per La Salle. Com a
consultora ha col·laborat amb la Direcció General d'igualtat en el desenvolupament de
diferents eines.
Els objectius del curs van ser:
• Conèixer les obligacions en relació a la igualtat entre dones i homes a les
empreses petites.
• Conèixer instruments com el pla d’igualtat, el protocol contra l’assetjament
sexual i per raó de sexe o el registre retributiu, així com les eines de què disposa
la Generalitat per a poder-los aplicar.
Els continguts es van dividir en dues parts:
• Idees bàsiques sobre la igualtat de gènere a les empreses i obligacions legals;
• Plans i mesures d’igualtat en empreses petites. Aplicació pràctica i ús de les
eines de la Generalitat.
La formació es va realitzar els dies 26 d’octubre i 2 de novembre de les 9h a les
10.30h del matí. La grandària del grup i el format va permetre que les empreses
poguessin exposar i aclarir dubtes.
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C. COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ.
A més a més, es va revisar el contingut de la web de l’IPEP amb relació a la igualtat i
es van elaborar materials gràfics per donar a conèixer el projecte i per fer difusió de la
formació i l’acompanyament. Es va actualitzar el contingut amb la nova normativa i
amb enllaços a guies i materials de suport.
Pel que fa a la difusió, es van dissenyar 2 cartells / imatges adaptats per a les xarxes
socials.
Finalment, es va elaborar un document d’assessorament a les empreses per tal de
poder assessorar-les des de l’IPEP si ho demanessin. Aquest document intern conté
tota la informació sobre les obligacions legals de les empreses i altres mesures de
promoció de la igualtat i ha de servir de guia per poder fer un acompanyament a les
empreses i donar continuïtat al projecte.

3. DINAMITZACIÓ COMERCIAL I DE MERCATS.
A. EVOLUCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ COMERCIAL.
Aquest 2021 s’ha continuat amb la línia iniciada arran de la pandèmia, de
centrar esforços a donar suport al teixit empresarial, mitjançant una
tercera convocatòria de subvencions atorgada per l’Ajuntament de
Palafrugell i gestionada per l’IPEP, per tal de pal·liar els efectes de la
COVID19.
De la mateixa manera i arran de les trobades amb el teixit empresarial, per
conèixer les seves necessitats i traçar un pla d’acció adaptat a la nova
realitat, s’han dut a terme les següents actuacions:
a. Col·laboració, consens i integració:
Donar suport econòmic i tècnic a l’associació de comerciants del municipi.
Actualment, Oohx!gen representa a 203 establiments.
b. Activitat comercial i competitivitat:
Proposta formativa 2021: 4 formacions específiques per al sector comercial
als programes de primavera i tardor.
c. Paisatge comercial urbà:
Reforç de l’enllumenat de Nadal dels carrers Sant Sebastià, Sant Antoni
(Estret) i Barris i Buixó. Fulletó d’aparcaments a Palafrugell i platges.
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B. ACCIONS PROMOCIONALS.
a. Revista Milfulls.
Revista trimestral dels mercats municipals editada conjuntament amb la
Xarxa de Mercats Municipals de la província de Girona (XMMG). A repartir a
les parades del mercat de forma gratuïta.
b. Participació al programa Gent de
Mercats de TV3.
La Diputació de Girona va arribar a un acord amb TV3 per
fer 5 programes de “Gent de Mercats” a 5 mercats de la
Xarxa de Mercats Sedentaris de la província de Girona, de
la qual en forma part el Mercat diari de Palafrugell.
Per fer aquesta selecció es va elaborar un informe
amb la informació recollida juntament amb l’estudi
de mercats que s’havia encarregat prèviament a la
Diputació. També es va tenir en compte el territori,
escollint un mercat de l’Alt Empordà (Roses), un del
Baix Empordà (Palafrugell) i un de la Garrotxa
(Olot). Però també altres criteris com la capitalitat en
el cas de Girona (Gironès), o el valor social, com pot
ser el mercat de Salt.
La gravació del programa es va fer el cap de setmana del 22 de gener i la pròpia
productora del programa va contactar amb les parades que creien interessant
fer aparèixer.
En el cas de l’IPEP, aquest va facilitar les gestions per a la gravació d’espais i
localitzacions
El programa es va emetre el diumenge 4 d’abril.
c. Motius per anar al mercat de Palafrugell.
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Campanya promocional que s’ha dut a terme a través de les xarxes socials
del mercat de Palafrugell, “Motius per anar al mercat”.
Cridar l’atenció a totes aquelles persones que no tenen el costum d’anar al
mercat, atraure a tots els possibles futurs clients i que experimentin la
compra al mercat.
Les 6 raons principals per anar al mercat són: els productes, el comerç
local, el servei, el consum responsable, el punt de trobada i, finalment, el
ritme de compra.
d. Promoció de les parades del mercat diari.
De març a agost s’ha portat a terme la promoció de cada una de les
parades que formen el mercat diari via xarxes socials.
L’objectiu principal és donar a conèixer cada parada amb el servei que
ofereix i que tots els visitants interactuïn amb les xarxes per tal d’atraure’n
el màxim nombre possible. El Mercat de Palafrugell és un dels atractius de
la vila, tant en l’àmbit local com comarcal. És un referent de la compra de
proximitat, de productes frescos i de temporada.
L’IPEP no disposa de cap recurs audiovisual d’aquest element i, per tant, es
creu important crear-ne un.
Cada “post” ha presentat la parada amb una foto principal dels paradistes
seguida de diversos productes de temporada i un text on se’ls ha donat a
conèixer de més a prop i els productes que podem trobar-hi.
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El resultat ha estat molt satisfactori. L’Instagram s’ha incrementat
considerablement gràcies al contingut dels posts i s’ha detectat molta
activitat entre el mercat i els seguidors. Al perfil d’Instagram s’han creat
de diferents: paradistes, foodlovers, productes, articles, etc. que
comparteixen tot allò que té relació amb el mercat.

Actualment el mercat té 1755 seguidors, i la interacció entre paradistes,
clients i el propi perfil del mercat és cada cop més alta.
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e. Estima el teu mercat.
Enguany, la campanya internacional “Estima el teu Mercat” s’ha celebrat
del 17 al 30 de maig de 2021.
Per quart any consecutiu, el Mercat diari de Palafrugell, conjuntament amb
la resta de mercats de la província de Girona, i de la mà de la Diputació de
Girona, ha organitzat les següents activitats, adaptades a les mesures per
fer front a la COVID-19:
El dimarts 18 de maig es va dur a terme el tret de sortida de la campanya
al Mercat de Palafrugell.
Aquest any cada paradista
disposava
d’unes
etiquetes
perquè pogués recomanar d’un
a tres productes (els més
sostenibles)
durant
la
campanya. I, una xapa amb el
missatge “t’ho recomana amb
el cor” perquè el comprador
identifiqués
a
qui
podia
adreçar-se
per
demanar
informació sobre els productes.

Es va aprofitar l’esdeveniment per mostrar, de nou, el vídeo promocional
del Mercat diari a través de les xarxes socials que es va realitzar el 2020.
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A més a més, es va sortejar un lot de productes sostenibles, amb la bossa
isotèrmica, tant la primera com la segona setmana de la campanya. Per
cada compra d'un producte recomanat, el client havia d'omplir una butlleta
i dipositar-la a l'urna ubicada davant de l'espai del peix per poder participar
al sorteig.
A nivell de xarxes socials, hi va haver una dinamitzadora que seleccionava
diferents productes de les parades i els recomanava per motivar als
seguidors a comprar. També es va fer difusió de tota la informació que
penjava la Diputació de Girona i es compartia a totes les xarxes.
El perfil d'Instagram ha estat més visitat que el Facebook durant aquestes
dues setmanes.
f. Acció promocional amb la “bossa isotèrmica pel món”.
Mitjançant xarxes socials volem motivar i incentivar a tothom perquè viatgi
amb la bossa isotèrmica arreu del món. Per exemple, si una família se'n va
un cap de setmana a França i visita mercats o altres llocs d'interès,
l'objectiu és que publiqui una foto amb la bossa i ens etiqueti a les xarxes
socials. Així, arribem a més públic i donem a conèixer el nostre mercat a
gran escala. Fins i tot, potser que adquireixin la bossa si ens visiten. I per
últim, seguim insistint en la reducció de plàstics, tema molt important amb
la problemàtica del canvi climàtic que tenim.
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g. Nova tecnologia al mercat diari de Palafrugell
Enguany s’han instal·lat al edificis del mercat del peix i de la carn unes
pantalles, amb l’objectiu de promoure el propi mercat diari, informant de
primera mà a clients i visitants sobre promocions, campanyes comercials o
recomanacions, entre molts altres temes.
La informació que s’hi pot instal·lar en aquests dispositius es controla
remotament, a través d’un complert programari que permet penjar
informació igual o diferent simultàniament a les dues pantalles, apagar i
encendre-les automàticament amb un horari. En un segon estadi, i a través
de la instal·lació d’unes càmeres especials, es podria recopilar altres dades
d’interès com serien el control d’aforament, zones calentes i fredes, etc.
Aquest projecte ha estat subvencionat per la Diputació de Girona, en el
marc de la subvenció que rep anualment el Mercat diari de Palafrugell, com
a membre de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la Província de Girona.
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8 Impost sobre les estades en establiments turístics ( IEET)
L’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET) es comença a aplicar
l’1 de novembre de 2012 a tot el territori català. Aquest impost va ser aprovat
pel Parlament de Catalunya per la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures
fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en
establiments turístics.
L’impost s’aplica als establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings,
establiments de turisme rural, albergs juvenils, habitatges d’ús turístic i
embarcacions de creuer turístic. La quota tributària és d’un màxim de set unitats
d’estada per persona (a partir de la 8a nit no es paga), i pels majors de 16 anys.
Fora de Barcelona ciutat, la tarifa general d’aquest impost és de 0,45€ per nit.
Pels hotels de 4* és de 0,90€ i pels de 5* i embarcacions de creuer de 2,25€.
Aquest impost és un fons per al Foment de Turisme i es destina principalment a
la promoció turística. Fins el 1r trimestre de 2017, el 30% de la recaptació del
Fons s’ha destinat a les administracions. Amb el Decret 60/2017, de 13 de juny,
que modifica el Reglament de l’impost sobre les estades en establiments
turístics aprovats pel Decret 129/2012, de 9 d’octubre, s’estableixen dos
períodes de liquidació semestrals (en comptes de 4 com fins llavors):
•
•

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

A més d’aquesta modificació en el període de liquidació, els ens locals perceben
el 50% de la recaptació realitzada en el seu àmbit territorial (en comptes del
30%).
Enguany s’han rebut els ingressos corresponents al semestre d’hivern 20192020 i el semestre d’estiu 2020.
4t T 2019

1r T 2020

14.551,12 €

2n T 2020 3r T 2020

TOTAL

76.417,77 €

90.968,89 €

Pel que fa a la justificació feta enguany, s’ha fet la corresponent al semestres
d’estiu del 2019, que a causa de la pandèmia és l’únic que es va rebre el 2020.
2n T 2019 3r T 2019

TOTAL

134.989,13 €

134.989,13 €

D’acord amb les directrius d’actuació del fons per al foment del turisme (FFT)
2017 segons la llei 5/2017 de 28 març, el percentatge del Fons gestionat per les
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administracions locals ha de ser destinat al finançament d’actuacions concretes
en l’àmbit de la promoció turística sota els següents paràmetres:
a) Promoció turística de Catalunya.
b) Impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat, la protecció, la
preservació, la recuperació i el millorament dels recursos turístics.
c) Foment, creació i millorament dels productes turístics.
d) Millorament dels serveis de control i inspecció sobre establiments i
equipaments turístics.
e) Desenvolupament d’infraestructures i serveis relacionats amb el turisme.
Des de l’IPEP es gestiona la inversió d’aquests fons, en col·laboració amb
l’Associació Turística de Palafrugell (ATP), i se’n fa la corresponent justificació
anual.

9 Col·laboracions de l’IPEP amb altres actes

També col·laborem amb l’EURO LÀSER MASTERS CUP i el Festival de Country,
però degut al Covid-19 no es varen celebrar.
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Ajuntament de

10 Activitats organitzades per l’IPEP

També col·laborem amb el Cap d’Any, però degut al COVID-19 no es va
celebrar.

Memòria 2019
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1 Usuaris dels serveis del Museu
Durant l’any 2021 van gaudir dels serveis del Museu del Suro un total de 29.035 usuaris dels
quals 11.235 van visitar el Museu, 1.575 van visitar el Dipòsit Modernista de Can Mario, 8.860
van visitar la Torre de Guaita de Sant Sebastià i 7.365 el Centre d’Interpretació del Patrimoni i
el Paisatge de Sant Sebastià de la Guarda.
Aquestes dades suposen un increment del 121,55% d’usuaris respecte al 2020. En el cas
concret del Museu del Suro ha disminuït un 6,90% i el Dipòsit Modernista ha incrementat un
51,88% de visitants. La Torre Guaita de Sant Sebastià i el Centre d’Interpretació del Patrimoni
i el Paisatge de Sant Sebastià de la Guarda no es varen poder obrir al públic durant l’any
2020.
No es comptabilitzen els 500 visitants de l’exposició itinerant “Súber. Fotografies de
Manutrillo" cedida a la sala d’exposicions de Can Trinxeria de Cassà de la Selva.
Segons el nostre recompte a peu de porta, la procedència dels usuaris va ser majoritàriament
catalana (50,22%). Pel que fa als visitants estrangers, cal destacar els procedents de França
(6,55%), de la resta d’Espanya (3,36%), del Regne Unit (2,51%) i d’Alemanya (0,79%).
Aquest any es va continuar i potenciar la campanya endegada l’any 2016 del Palafrugell+,
que per la compra d’una butlleta de 10 euros es pot accedir a una àmplia oferta cultural de
Palafrugell: Museu del Suro, Torre de Guaita de Sant Sebastià, Torre de Can Mario, Fundació
Josep Pla, Jardí Botànic de Cap Roig, Fundació Vilacasas, més una activitat cultural
organitzada per cadascuna de les entitats implicades. També amb el suport de l’Àrea de
Cultura i de l’IPEP. S’han aconseguit els següents resultats:
2021

MUSEU

TORRE DE CAN
MARIO

TORRE DE GUAITA

VISITES REBUDES

143

96

88

TALONARIS VENUTS

34

0

0

RECAPTACIÓ
REBUDA

214,50 €

48,00 €

44,00 €

Servei Museu del Suro
L'any 2021, el Museu del Suro de Palafrugell va obrir al públic 300 dies (equivalent a 1.900
hores). Va rebre un total d'11.235 visites.
Es van ingressar un total de 10.810,35 €, dels quals 8.222,10 € corresponen a vendes de
botiga i 2.588.25 € a entrades (visites guiades, teatralitzades i tallers didàctics). Globalment,
suposa un increment d'un 10,07% dels ingressos propis respecte a l'exercici anterior.
Aquest any 2021 hi ha hagut un descens de 833 usuaris respecte al 2020.
Les causes d'aquest descens s'han d'atribuir per un costat a l'epidèmia del coronavirus i, per
altre costat, des del 13 d'octubre les sales de l'exposició permanent del Museu estan tancades
al públic per a la seva renovació. A partir d'aquella data els visitants del Museu només poden
veure l'exposició temporal i l'audiovisual de l'Auditori "Miquel Vincke i Meyer, una història
excepcional".
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Centre d’interpretació Dipòsit Modernista de Can Mario
El Centre d’Interpretació del Dipòsit Modernista de Can Mario durant el 2021 va rebre un total
de 1.575 visitants de les quals 553 van accedir-hi amb entrada de pagament, 625 van fer-ho
gratuïtament, 301 en grups escolars i 96 amb el tiquet de Palafrugell+.
Durant el 2021 no s’han dut a terme activitats i jornades que congregaven, en anys anteriors a
la pandèmia, una gran afluència de visitants a la Torre, com és el cas del Flors i Violes.
El centre va obrir un total de 82 dies (305 hores) durant tot l’any 2021 (Setmana Santa,
temporada d’estiu i festes de Nadal).
Horaris d’obertura durant l’estiu 2021:
Del 15 de juny al 12 de setembre de 2021
De dimarts a dissabte, d’ 11.00 a 13.30 i de 17.30 a 20.00 h
Diumenges d’ 11.00 a 13.30 h
Serveis oferts als visitants:





Visita interior del túnel de la torre: centre d’Interpretació
Audiovisual
Accés a la part superior de la torre.
Botiga

Servei Torre de Guaita de St. Sebastià.
L'any 2021 la Torre de Guaita del Conjunt Monumental de Sant Sebastià de la Guarda, a
Llafranc, va obrir al públic 143 dies (equivalent a 885 hores) durant els següents períodes:
De l'1 de maig al 14 de juny:
De dimarts a dissabte de 10 a 13 h i de 16 a 19 h.
Diumenges i festius de 10 a 14h (dilluns tancat)
Del 15 de juny al 12 de setembre:
De dilluns a diumenge de 10 a 13 h i de 17 a 20.30 h.
Del 13 al 30 de setembre:
De dimarts a dissabte de 10 a 13 h i de 16 a 19 h.
Diumenges i festius de 10 a 14h (dilluns tancat)
Per complementar la visita al conjunt, l'any 2014 es va endegar el projecte "Paisatges pintats
a Sant Sebastià", amb l'objectiu d'oferir exposicions d'artistes vinculats amb el paisatgisme i la
interpretació del territori. Un canvi d'estratègia per tenir un nou argument per tornar a visitar
l'espai cada any. Les obres es van mostrar a les dues plantes de la Torre de Guaita, en el
recorregut que s'ha de fer per pujar al terrat. L'any 2021 es va presentar l'exposició "Entre el
cel i la terra. Pintures de Lola Barranco", que va gaudir de 8.860 visitants, un increment d'un
2,04% respecte a l'any 2019. L'any 2020 la Torre Guaita va romandre tancada al públic a
causa dels efectes de la pandèmia.
A més, es van continuar oferint els següents serveis als visitants:
▪
▪
▪

Visita interior de la torre.
Accés al terrat de la torre amb préstec de prismàtics.
Botiga i serveis.
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El preu d’entrada a la torre és d’1€ pels adults i pels menors de 12 anys és gratuït. En total es
van obtenir 4.641 € en concepte d’entrades i 1.364,90 € en concepte d’articles venuts a la
botiga. Els ingressos totals es van comptabilitzar en 8.940,65 €, xifra que suposa una
disminució d’un 32,82% respecte a l’any 2019.

Centre de Visitants de la Muntanya de Sant Sebastià
L'Ajuntament de Palafrugell, en conveni amb Ports de Barcelona, el passat 2017, va obrir al
públic el Centre de Descoberta Patrimonial i Paisatgístic a la Muntanya de Sant Sebastià
gestionat des del Museu del Suro. La intervenció consta de quatre elements principals sota el
fil conductor de la relació de les persones amb el paisatge: un punt d'informació turística, una
exposició per fer valdre tots els elements patrimonials de la muntanya, una sala d'exposicions
a l'edifici del far (que no es pot usar com a part de l'equipament, ja que el restaurant en fa un
ús privatiu) i un panell informatiu i una app per seguir i documentar la Ruta dels Miradors que
volten la Muntanya.
Aquest Centre de Visitants a la Muntanya de Sant Sebastià es va inaugurar l'estiu del 2017
amb un punt d'informació, una petita botiga, un espai museïtzat que ocupa l'antic garatge i un
audiovisual que recorren els valors culturals, socials i paisatgístics de la muntanya de Sant
Sebastià.
Durant el 2021 la gent que visitava La Muntanya de Sant Sebastià va poder gaudir d'aquests
serveis en els dies i hores següents:
Del 18 de maig al 14 de juny:
De dimarts a dissabte de 10 a 13 h i de 16 a 19 h.
Diumenges i festius de 10 a 14 h (dilluns tancat)
Del 15 de juny al 12 de setembre:
De dilluns a diumenge de 10 a 13 h i de 17 a 20.30 h.
Del 12 de setembre al 12 d'octubre:
De dimarts a dissabte de 10 a 13 h i de 16 a 19 h.
Diumenges i festius de 10 a 14 h (dilluns tancat)
El nombre de visitants del Centre d'Interpretació durant aquest 2021 ha estat de 7.365 i el
Centre d'informació 10.415 visitants. L'any 2020 van romandre tancats al públic a causa dels
efectes de la pandèmia. Respecte a l'any 2019 hi ha hagut una disminució de visitants d'un
21,03% en el Centre d'Interpretació i un 32,92% en el Centre d'Informació. Pel que fa a la
botiga del Centre d'Informació enguany ha generat unes vendes de 2.954,45 €, suposant una
disminució d'un 6,75% respecte a les vendes del 2019.
Enguany, i gràcies a una subvenció de la Diputació de Girona, s'ha pogut comprar un aparell
per a contar les persones que accedeixen al Centre d'Interpretació. Aquest aparell entra en
funcionament a partir de l'1 de setembre. En conseqüència, les comptabilitzacions de
setembre i octubre són reals, per contra les comptabilitzacions de maig a agost són
estimades.

2 Oferta d’activitats del Museu
Exposicions temporals realitzades
Durant l'any 2021 s'han dut a terme les següents exposicions:
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• "La Captura. Dels paisatges d'en Vayreda a l'últim quadre d'Olot." Col·lecció Jordi
Planas. L'exposició "La Captura", procedent de la col·lecció de Jordi Planas i comissariada
per Miquel-Àngel Codes, tractava sobre el fenomen pictòric que es va viure amb el paisatge
d'Olot (1895 – 1995). Joaquim Vayreda va ser el primer, l'artista que crearia el topos, el lloc
comú que inspiraria a tants. Darrere d'ell vindrien molts pintors i de molts tipus: els delejants,
els trasplantats, els "fills de", els que no surten mai del marc, els que sí que ho fan. Tots ells
van provocar una densitat d'artistes única al país. La mostra està formada per una quarantena
d'obres totalment inèdites d'artistes com Joaquim Vayreda, Enric Galwey, Ignasi Mallol, Pere
Gussinyé, Ramon Barnadas, Jordi Curós, entre d'altres, i complementada amb la filmació de
l'obra El marc (1995) de Lluís Hortalà. De l'1 al 17 de gener del 2021. Sala d'Exposicions
Temporals del Museu del Suro. 171 visitants.
• Fabricant caixes i caixetes fins a l'infinit. Productos de Corcho Aglomerado (19202004) Aprofitant la festa del Dia Internacional dels Museus 2020, el Museu realitza la petita
mostra "La joia del museu"d'un any de durada, amb l'objectiu de treure a la llum peces
importants dels fons i valorar la tasca dels museus en la conservació del patrimoni. Des del
maig de 2020 al maig del 2021 s'exposaven una selecció de peces de l'empresa Productos de
Corcho Aglomerado de Llagostera que es va dedicar durant 80 anys a la fabricació de tota
mena d'objectes d'aglomerat de suro, especialment caixes i estoigs. De l'1 de gener al 13 de
maig de 2021. Entrada de la Sala d'Exposició Permanent del Museu del Suro. 3.155 visitants.
• Josep Pallach: per l'educació i el compromís social. Es tracta d'una exposició itinerant
creada per la Fundació Pallach, que rememora la vida i les aportacions del pedagog, mort
prematurament als 56 anys. El nom Pallach porta implícita tota una sèrie de valors lligats a
l'educació i al compromís social, més necessaris i actuals que mai en la nostra societat.
Professor universitari i, a partir del 1973, director del departament de Ciències de l'Educació
de la UAB, les seves idees de política educativa s'emmarcaven en la defensa d'una escola
pública, pluralista i compensadora de desigualtats. En aquesta ocasió el Museu del Suro
aporta a l'exposició una mostra de pintures en dipòsit al fons del Museu des del 2011. Un
seguit d'obres donades per diferents artistes contemporanis vinculats a la vila com a capital
per a la creació de la Fundació Pallach. Obres d'artistes com són Modest Cuixart, Costa
Sobrepera, Lluís Bruguera, Guillem Rocas, Mercè Lluís, Josep Puig, Rosa Aguiló, Mercè
Massa, Cyril Torres o Víctor Dolz. Del 23 de gener al 28 de febrer del 2021. Sala
d'Exposicions Temporals del Museu del Suro. 769 visitants.
• Simone de Beauvoir, feminista i escriptor. Exposició en commemoració del dia de la
dona. Filòsofa i escriptora, Simone de Beauvoir ha estat una de les intel·lectuals més visibles i
influents del segle XX. Amb aquesta exposició, l'Institut Català de les Dones proposa un
trajecte per la vida i l'obra d'una dona que, amb el seu enfrontament a les convencions
dominants del seu temps, va provocar debats apassionants que encara avui, a més de cent
anys del seu naixement, generen. Del 3 al 20 de març de 2021. Sala del primer pis del Museu
del Suro. 425 visitants.
• Josep Puig. "Pinzellades". Una mostra de l'obra pictòrica de l'artista palafrugellenc,
produïda per la família i els amics d'en Josep Puig juntament amb l'àrea de Cultura de
l'Ajuntament de Palafrugell i el Museu del Suro. Del 13 de març al 2 de maig del 2021. Sala
d'Exposicions Temporals del Museu del Suro. 1.383 visitants.
• "Entre el cel i la terra" Pintures de Lola Barranco. Durant la temporada d'obertura al
públic de la Torre de Guaita de Sant Sebastià, es va poder veure la pintura de Lola Barranco.
La seva obra s'ajusta perfectament als objectius de les exposicions programades a la Torre.
Cada any s'escull un artista destacat en paisatgisme per mostrar-lo en un espai privilegiat
d'observació com és la Torre. Per a l'exposició "Entre el cel i la terra" Lola Barranco ha fet una
selecció de pintures, fonamentada en moments d'interiorització que culminen plasmats en

5

Àmbit Serveis a les Persones
Museu del Suro
MEMÒRIA 2021

color i matèria sobre unes teles de lli. De l'1 de maig al 30 de setembre de 2021. Primer i
segon pis de la Torre de Guaita de Sant Sebastià de la Guarda. 8.860 visitants.
• "Sentir la sureda" de Michele Curel. Produïda pel Museu del Suro de Palafrugell, "Sentir la
Sureda" és una mostra inèdita de la fotògrafa nord-americana establerta a Catalunya, Michele
Curel, i comissariada per la historiadora de la fotografia, Laura Terré. L'exposició consta de 71
fotografies de gran qualitat, en color i en blanc i negre, de diferents mides i formats, així com
un vídeo testimonial d'entrevistes a la gent del bosc. Es tracta d'una mirada personal i
emocional de l'autora, més enllà de la descripció de l'ofici, tornant a l'origen de les sensacions
i records i amb el rerefons dels sentiments i opinions dels mateixos treballadors. Del 8 de
maig a l'1 d'agost de 2021. Sala d'Exposicions Temporals del Museu del Suro. 1.383 visitants.
• El vestit de roba de suro. Dins l'espai La joia del museu, es podia visitar la mostra El vestit
de roba de suro, creació de Marta Vergonyòs, que formà part de la performance d'inauguració
de l'exposició Surant exposada el 2007 a l'espai La Galeria de la plaça de Can Mario. Del 14
de maig al 28 de juliol de 2021. Entrada de la Sala d'Exposició Permanent del Museu del
Suro. 2.771 visitants.
• Elisava x Institut Català del Suro. Exposició d'una selecció de dissenys i prototips de
productes fets amb suro en l'assignatura "Tecnologia de Producte III" de 4t curs del Grau en
Disseny i el Grau en Enginyeria de Disseny Industrial (Curs 2020-21). Una reinterpretació
d'aquesta matèria primera, entenent les seves propietats, característiques úniques i els seus
processos. Col·laboració d'Elisava amb la Fundació Institut Català del Suro per a donar a
conèixer, als futurs dissenyadors i dissenyadores, el suro com a material i les seves múltiples
possibilitats d'usos.Del 29 de juliol al 31 de desembre de 2021. Entrada de la Sala d'Exposició
Permanent del Museu del Suro. 5.333 visitants.
• "De l'exili a Palafrugell". Exposició de Floreal Radresa. Floreal Radresa (Perpinyà, 1946
– Palafrugell, 1996) va néixer en una família amb arrels anarcosindicalistes. Era fill de Flora
Isgleas i Alsina. Nét, per tant, del dirigent obrer de Sant Feliu de Guíxols Francesc Isgleas,
que va ser conseller de Defensa del govern de la Generalitat de Tarradellas durant la Guerra
Civil. El seu pare també es va exiliar a Perpinyà per motius ideològics, on va conèixer Flora
amb qui va ser parella durant 5 anys i varen tenir dos fills, l'Helios i en Floreal. Aquest rerefons
polític i reivindicatiu va estar present sempre en la seva obra. La mostra reuneix una
cinquantena d'obres, pintades entre 1970 i 1996, de realisme expressionista que, tot i els anys
que han passat, continua essent de rabiosa actualitat. Del 7 d'agost al 31 d'octubre de 2021.
Sala d'Exposicions Temporals del Museu del Suro. 3.209 visitants.
• "Valentí Fargnoli. El paisatge revelat". Valentí Fargnoli i Iannetta (Barcelona, 1885-Girona,
1944), considerat com un dels fotògrafs de casa nostra més importants de la primera meitat
del segle XX, va recórrer les comarques de Girona per fotografiar-ne el patrimoni monumental
i els més diversos esdeveniments socials, públics o privats. L'exposició «Valentí Fargnoli. El
paisatge revelat» s'emmarca en el programa d'actes de commemoració del 75è aniversari de
la mort del fotògraf que la Diputació de Girona va impulsar al llarg de l'any 2019. Les imatges
de l'exposició provenen de les col·leccions i fons fotogràfics que conserva INSPAI, Centre de
la Imatge. Del 6 de novembre al 31 de desembre de 2021. Sala d'Exposicions Temporals del
Museu del Suro. 1.561 visitants.

Exposicions itinerants
· Súber. Fotografies de Manutrillo.
El Museu del Suro de Palafrugell ha cedit l’exposició “Súber, fotografies de Manutrillo”,
produïda pel mateix museu, a l’Ajuntament de Cassà de la Selva. L’inauguració de l’exposició
va ser un dels actes de la Fira del Tap 2021 de Cassà de la Selva.
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Del 12 de juny al 19 de setembre de 2021. Sala d’exposicions de Can Trinxeria de Cassà de
la Selva. 500 visitants.

Oferta d’activitats familiars programades
El Museu del Suro desenvolupa una programació d'activitats mensuals dirigides a un públic
familiar i /o adult amb tallers de manipulació de suro i visites. En general, tot i que a vegades
es fan de forma gratuïta, o amb el preu de l'entrada, els tallers i visites guiades tenen un cost
de 3 € pels participants.
En total aquest 2021 les activitats familiars presencials han tingut 1.387 participants
presencials que continua estant molt per sota de les xifres prepandèmia. Quan a les activitats
virtuals les interaccions en les diverses xarxes socials ascendeixen a 7000 visualitzacions.
Una xifra molt satisfactòria que va augmentant al llarg del temps i que suposa la creació de
continguts i materials de difusió educatius i accessibles per a tothom des de qualsevol punt
del territori.
S'han programat com ja és habitual, un centenar d'activitats, de les quals gairebé la meitat
van fer-se de forma gratuïta.
Les activitats s'han programat habitualment en caps de setmana i entre setmana coincidint
amb les vacances escolars, també s'ha tingut en compte el calendari d'exposicions temporals
per a dinamitzar-les amb tallers o bé amb visites comentades dels comissaris i artistes, i com
ja és usual hem continuat adherint-nos a jornades i dates assenyalades de museus o bé amb
relació al patrimoni. Les activitats divulgatives que s'han portat a terme s'han realitzat a les
diferents seus, amb l'objectiu de dinamitzar els diversos espais, sobretot als mesos d'estiu
quan hi ha més afluència de públic. (Dipòsit Modernista de Can Mario, Conjunt Monumental
de Sant Sebastià i diversos elements del patrimoni local).

Actes i esdeveniments celebrats als espais del Museu
Durant l’any 2021, a més del funcionament continuat de l’audiovisual de l’exposició
permanent, el Museu del Suro va acollir o organitzar un total de 38 actes on hi van assistir
1.358 persones de les quals van fer-ho en 9 actes organitzats directament pel MSP, 3 en
actes culturals externs, 10 en actes d’associacions, 3 actes polítics i 12 relacionats amb
entitats de Municipals.
A continuació es detallen cadascuna de les activitats que s’hi van realitzar:
Actes culturals organitzats o coproduïts pel MSP
Títol de l’acte

Participants i
ubicació

23/01/21

Inauguració exposició “Josep Pallach: per l’educació i el compromís
social”

31 - Auditori

07/02/21

Celebració del Centenari de la viuda Pallach

66 - Auditori

Data

07/05/21
08/05/21
22/05/21
19/06/21
07/08/21

Roda de premsa de l’exposició “Sentir la sureda, fotografies de
Michele Curel”
Inauguració de l’exposició “Sentir la sureda, fotografies de Michele
Curel”
Conferència de Martí Boada
Conferència de Josep Gordi
Inauguració de l’exposició “De l’exili a Palafrugell”. Exposició de
Floreal Radresa”
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05/10/21

Inauguració exposició “Elisava x Institut Català del Suro”

06/11/21

Inauguració de l’exposició “Valentí Fargnoli. El paisatge revelat”

TOTAL

11 – Recepció
Museu
39 – Sala
Temporals
336

Altres actes d’entitats externes realitzats al Museu del Suro

Data
20/01/21
22/01/21
17/02/21
05/03/21
08/04/21

Entitat
organitzadora
INS Baix
Empordà
Àrea de Qualitat
Urbana
INS Baix
Empordà
Amics de l’òpera
de Palafrugell
INS Baix
Empordà

Títol de l’acte

Participants i
ubicació

Xerrada cicle formatiu

26 - Auditori

Xerrada sobre qualitat urbana

32 - Auditori

Xerrada cicle formatiu

17 - Auditori

Òpera “L’amor de les tres taronges”

25 - Auditori

Xerrada cicle formatiu

52 - Auditori

13/04/21

INS Baix
Empordà

Xerrada cicle formatiu

18 - Auditori

07/05/21

Àrea de Cultura

Presentació de les Festes de Primavera

40 - Auditori

07/05/21

Fundació Pallach

Grup de treball per la VII Jornada de
Professionals i Equips d'Infància i Adolescència
de la Comarca

10 – Cal Ganxó

13/05/21

Fundació Pallach

I Premis Empreses per l'educació i el compromís
social

51 - Auditori

Presentació pla director serveis territorials
generalitat

23 - Auditori

Reunió SOS Costa Brava

24 - Auditori

Xerrada cicle formatiu

25 - Auditori

Òpera “La sonnambula” de Bellini”

56 - Auditori

Presentació llibre polític

50 - Auditori

Reunio extraordinària

17 - Auditori

Presentació d’un llibre polític

47 - Auditori

14/05/21

15/05/21
18/05/21
03/09/21
17/09/21
24/09/21
06/10/21
14/10/21

Serveis
Territorials de la
Generalitat de
Catalunya
SOS Costa
Brava
INS Baix
Empordà
Amics de l’òpera
de Palafrugell
Associació
cultural Pou d'en
Bonet
Ass. Salvem el
Golfet
Junts per
Catalunya
Àrea de Medi
Ambient

15/10/21

Àrea d’Educació

22/10/21
27/10/21

ANC
Institut del Suro

Xerrada presentació de la guia geològica de
Tamariu per a caiacs
Jornada de la Xarxa de Ciutats Educadores de
les Comarques Gironines
Presentació d’un llibre
Erasmus sobre suro i aeronàutica
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28/10/21
29/10/21
11/11/21

Institut del Suro
Institut del Suro
ANC

16/11/21

INS Baix
Empordà

03/12/21
10/12/21
15/12/21
17/12/21
17/12/21

Amics de l’òpera
de Palafrugell
SOS Costa
Brava
Ajuntament de
Palafrugell
Àrea Qualitat
Urbana
Ass. Promoció
Transport Públic

Erasmus sobre suro i aeronàutica
Erasmus sobre suro i aeronàutica
Presentació d’un llibre
Conferència INS Baix Empordà " Els volcans de
pel·lícula. El rigor científic en el cinema de
catàstrofes".

25 – Auditori
25 – Auditori
16 - Auditori
118 - Auditori

Òpera “Un Giorno di regno”

25 - Auditori

Assamblea SOS Costa Brava

45 - Auditori

Formació en convenis

35 - Auditori

Reunió amb comerciants

20 - Auditori

Presentació del projecte Tram-Costa Brava

99 - Auditori

TOTAL

1.022

Altres activitats del Museu
2 de gener: Reinterpretem l'art amb collage Taller d'art amb relació a l'exposició temporal
"La Captura", a càrrec de Montserrat Abril de l'Aula d'Art de Palafrugell
Del gener al febrer: Busca l'alien caganer. Joc de pistes encadenades per fer en família.
Consisteix a trobar l'alien caganer que s'ha amagat pel Museu.
Del gener al juny: Ajuda'ns a trobar el lladre, Cluedo al Museu. Cluedo lliure i presencial
per a famílies i joves per a descobrir els secrets del món surer a través de la resolució d'un
misteri. Activitats diàries.
13 de febrer: Taller virtual: fem una corona de suro de carnestoltes! Utilitzant paper i
aglomerat de suro es fa un taller de màscares de Carnaval.
Del març a l'octubre: Els ocells de la sureda. Joc de pistes al Museu. Joc de pistes
encadenades per fer en família descobrint així les curiositats de la rica avifauna de la sureda.
6 de març: Va de gènere: taller virtual d'activisme creatiu. Celebració del dia de la dona
amb una manualitat de suro amb la bandera feminista. La gent podia venir al Museu a buscar
el material necessari per a dur a terme el taller i a través d'un audiovisual es mostrava com
fer-ho.
27 de març: Taller de manualitats scrapbook virtual. Taller de manualitats amb suro a
través de les xarxes socials. Es podia venir a buscar el material gratuïtament al Museu.
31 de març: Taller d'art reciclat virtual. Taller de manualitats amb suro a través de les
xarxes socials. Es podia venir a buscar el material gratuïtament al Museu.
15 d'abril: Dia de l'art: memory virtual amb fotografies d'obres d'art. Memory virtual per a
conèixer la col.lecció d'art del Museu del Suro.
17 d'abril: Dia de l'art: taller de pintura. Visita taller per a conèixer diversos aspectes de
l'obra de Josep Puig. Què pintava, quin material utilitzava de suport, com evoluciona el seu
estil o quan i perquè comença a pintar. Descobrirem un artista Palafrugellenc que va
experimentar amb diverses disciplines artístiques.

9

Àmbit Serveis a les Persones
Museu del Suro
MEMÒRIA 2021

24 d'abril: Contacontes-taller de Sant Jordi virtual. Contacontes per als més petits i taller de
manualitats virtual.
Del 15 al 18 de maig: Dia Internacional dels Museus (DIM 2021). Diferents activitats virtuals
i presencials entorn del dia dels Museus: Exposició "La joia del Museu: El vestit de roba de
suro" / Realització i difusió del projecte "Converses per la memòria: donem veu a les persones
grans i els joves": Des del Museu del Suro, i juntament amb Ràdio Palafrugell, s'han creat
quatre entrevistes que porten per títol: Converses per la memòria: donem veu a les persones
grans i als joves. Aquesta iniciativa vol apropar diverses generacions per recuperar i posar
valor a les vivències de la nostra gent gran i establir un espai de diàleg i de relació
intergeneracional. Aquestes converses protagonitzades per 4 tàndems (Jordi Cama i Mateu
Bruguera, Felisa Barberà i Lisa Morcillo, Josep Bofill i Carla Cerrillo, Teresa Bofill i Iman
Ahmittach) han permès una anàlisi comparativa entre dues societats molt diferenciades.
30 de maig: Ruta megalítica al Dolmen de Can Mina dels Torrents. Excursió guiada per a
famílies per conèixer l'entorn megalític de Palafrugell.
6 de juny: Demostració de pela de suro utilitzant eines neolítiques. Demostració de pela
de suro a càrrec d'Eloi Madrià (pelador) i Antoni Palomo (arqueòleg).
12 i 13 de juny: Fira del Tap de Cassà de la Selva. Presència d'un estand dins la fira on es
feien tallers infantils i demostracions de fer taps amb màquina de ribot.
Del 19 de juny al 18 de juliol: De l'arbre al tap i del tap a la taula. Durant tots els caps de
setmana. Constava d'una pela del suro en directe en l'espai natural protegit de les Gavarres
(a Llofriu o a Cassà de la Selva), un esmorzar temàtic al Museu del Suro o a Can Trinxeria de
Cassà de la Selva, una visita cultural i una degustació de vins. Activitat produïda
conjuntament amb el Consorci de les Gavarres.
27 de juny: Taller de còmic. A partir del contacontes "El gripau blau i el príncep encantat"
explicat a la Biblioteca de Palafrugell el dia 16 de juny, vam crear la segona part i dissenyar
un còmic personalitzat on es va triar el final de la història.
Del setembre al desembre: Ajuda'ns a resoldre el cas, Cluedo al Museu. Cluedo lliure per
l'exterior del Museu per a famílies i joves per a descobrir els secrets del món surer a través de
la resolució d'un misteri.
2 d'octubre: 21è cap de setmana ibèric: ibers i grecs, les relacions comercials de dues
cultures diferents. Visita guiada i taller de ceràmica i arqueologia. Per conèixer les relacions
amb els assentaments grecs d'Empúries i l'intercanvi cultural i comercial extraordinari que es
va produir.
9 d'octubre: Jornades Europees de Patrimoni: descobreix el passat romà de Llafranc
Visita guiada a les restes de l'antiga premsa de vi de la mà de l'arqueòleg Antoni Rojas. Una
oportunitat única per a conèixer de primera mà com va esdevenir un important lloc d'intercanvi
comercial.
13 de novembre: Setmana de la Ciència – Creació d'una maqueta d'habitatge sostenible.
Taller sobre les propietats del suro i les seves aplicacions amb relació a la sostenibilitat.
20 de novembre: Sessió de cine fòrum amb la pel·lícula "Josep" d'Aurel i amb la
presència de George Bartolí, nebot de Josep Bartolí, i Joelle Lemmens. Amb la col·laboració
del Cine Club Garbí de Palafrugell. Activitat programada per clausurar l'exposició "De l'exili a
Palafrugell de Floreal Radresa"
Del 4 de desembre al 5 de gener: Nadal de Museu. Activitats entorn del Nadal que inclouen:
Diferents tipus de tallers de manualitats (àlbums de Nadal, postals de Nadal, fanalets de
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Reis...). Photocall del Tió i l'Arbre de Nadal del Museu. Activitat associada a la Xarxa de
Museus de les Comarques Gironines (Gimcana familiar). Pessebre del Museu en
col·laboració amb els Amics del Pessebre del Baix Empordà, i aquest amb les figures de la
pessebrista Montse Miró, i un diorama de Lluís Gubert.
9 de desembre: Sabors musicals; vine, toca i disfruita. Activitat musical manipulativa
gratuïta per a infants de 2 i 3 anys. Organitzada pels alumnes de 3r d'ESO de l'escola
Vedruna i Prats de la Carrera.

3 La botiga del Museu
Aquest any 2021, els ingressos per vendes de la botiga del Museu van sumar un total de
12.631,58 € amb una despesa mitjana de 0,46€/usuari, un descens respecte a l’any 2019 del
28,54 % però un ascens del 144,61% respecte el 2021, any que la Torre de Guaita i el Centre
d’Interpretació del Far de Sant Sebastià van estar tancats per efectes de la pandèmia.

MSC

TORRES

ESPAI SANT
SEBASTIÀ

TOTAL

8.421,28 €

1.334,10 €

2.876,20 €

12.631,58 €

Tot i el descens d’ingressos, la despesa mitjana per visitant continua en la seva línia. Això
deixa entreveure que les vendes han baixat pel descens de visitants.
Despesa mitjana per usuari
MSP
11.235

Usuaris
Ingressos

TORRE
8.860

8.421,28 € 1.334,10 €

Despesa mitjana

0,75 €

0,15 €

SANT SEBASTIÀ
7.365

TOTAL
27.460

2.876,20 €

12.631,58 €

0,39 €

0,46 €

Tal com dèiem, aquesta baixada d’ingressos per vendes a la botiga es deu a la menor
afluència de públic però també a d’altres motius. La causa principal ha continuat sent la
pandèmia Covid. Però també es deu a no poder adquirir producte en dipòsit, ja que molts
proveïdors han estat tancats per diversos motius relacionats amb la pandèmia. També s’ha
vist directament afectada per la retallada de pressupost en la botiga del Museu. Aquesta
retallada de recursos ha estat provocada per haver de destinar més crèdit al manteniment.
D’altra banda, turísticament parlant, l’any en general ha estat més fluix que els anys anteriors
a la pandèmia, exceptuant els dos mesos d’estiu i també cal remarcar que hem estat d’obres
durant els últims mesos de l’any i les sales de l'exposició permanent del Museu han estat
tancades per canvi de museografia.
Per reanimar la botiga caldria:
 Disposar de més pressupost a la partida en qüestió per invertir en l’estoc, de manera que
es pugui disposar de més producte.
 Redissenyar l’aspecte de la botiga i de la recepció del Museu. Caldria iniciar una
col·laboració amb empreses especialitzades en disseny d’espais de venda.
 Apostar per merchindising del Museu.
 Continuar venent productes de suro o relacionats amb el suro i, en el cas de Sant
Sebastià, material específic de tipus mariner, turístic i relacionat amb l’excursionisme.
 Promoure i difondre el producte artesà.
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4 Servei Educatiu
Educació formal: Oferta per a centres educatius, usuaris
Des de la inauguració de la nova seu el 2012, el Museu del Suro de Palafrugell ha rebut
30.632 estudiants.
Durant l'any 2021, els centres educatius han emprès les reserves als espais gestionats pel
museu i hi ha hagut un augment significatiu d'usuaris tot i que ha estat un any amb gran
quantitat d'anul.lacions pels confinaments de grups classe així com pels confinaments
perimetrals. Els centres educatius locals han continuat aprofitant l'àmplia oferta i ha
augmentat el nombre de reserves de comarques properes, lluny encara de l'afluència d'altres
cursos. La xifra de participants de l'oferta educativa del 2021 ha estat de 3.255.
L’oferta educativa del Museu durant el 2021 ha constat d’activitats, dirigides a educació
especial, educació en el lleure, educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles
formatius. El preu no s’ha modificat durant aquest període, el cost és de 4 € les visites i 4,50 €
els tallers i les visites guiades en idiomes a 5 €. Es manté la gratuïtat per als centres de
Palafrugell i per a grups amb rendes baixes.
Any rere any es va millorant el servei, tant en la millora dels materials, com amb noves
propostes multidisciplinàries confeccionades específicament per cada una de les etapes
lectives.
Durant el 2021 el museu ha iniciat el canvi museogràfic de la planta baixa incorporant nous
relats i continguts que suposen una oportunitat per a la millora qualitativa del servei. En
aquest sentit, s'ha creat el pla estratègic, a partir del procés participatiu portat a terme el 2020
i la implementació de diverses accions recollides en el document final. La definició de les
noves activitats de l'oferta educativa es preveu gradual fins a la finalització de la museografia
del primer pis que s'executarà previsiblement durant el 2023.
• Redacció i implementació de dues accions del pla estratègic. Activitats de secundària amb
noves metodologies amb relació als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
• Formació i testers amb Apropa Cultura per a la realització d'activitats inclusives amb públic
en risc d'exclusió social.
• Accions temàtiques amb relació a setmanes educatives o dies assenyalats: Dia de la dona,
Setmana de la Ciència, Dia internacional dels Museus.
• Creació d'activitats virtuals així com per a les exposicions temporals de caràcter educatiu.
• Creació del llibre cerca i troba amb l'Editorial Mediterrània (En col·laboració amb la Xarxa de
Museus de les Comarques de Girona i amb el Sistema mNACTEC).
Promoció i difusió de l’oferta educativa curs 2020-2021.
Durant l’any, s’ha fet difusió a les xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram) amb posts
sobre les activitats educatives pel nou curs i durant el curs es van realitzant diferents
publicacions de les escoles que van visitant el museu així com de les noves activitats
relacionades amb exposicions temporals.
Dades estadístiques
El servei educatiu del Museu del Suro de Catalunya va comptabilitzar un total de 3.255
escolars de l'educació formal, dades que demostren un augment relatiu que va apropant-se
lentament a les dades prepandèmiques. Cal destacar que les reserves han estat en un tant
per cent molt elevant provinents de centres de Palafrugell tot i trencar la tendència del curs
anterior amb un lleuger increment de reserves de centres del territori.
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De tots ells, el primer i el segon trimestre s'han realitzat la majoria de reserves per a activitats
educatives a l'exposició permanent, com altres cursos les visites a les seus dependents del
museu han tingut gran nombre de reserves i han suposat un bon recurs per a poder fer les
visites a l'aire lliure, sobretot al Conjunt Monumental de Sant Sebastià, a la Sureda de Llofriu i
al Dolmen de Can Mina de Llafranc i també a la Torre de defensa de Vila Seca.
Les dades obtingudes en les diferents estadístiques ens permeten fer una distinció i divisió
per nivells que ens dóna els següents resultats: el públic del Museu són alumnes de primària
(1.451), seguits d’alumnes d’educació secundària (1.340) i d’educació infantil (360). Aquesta
tendència a l’alça d’alumnes de secundària cal llegir-ho com una reducció de les reserves de
centres no locals. Habitualment els centres de les comarques de Girona i Barcelona que
visiten l’exposició solen èsser de primària, ja que la revolució industrial es treballa en l’etapa
de cicle mitjà i superior.
També destacarem els indrets dels quals procedeixen els participants del servei educatiu.
Majoritàriament de Palafrugell degut a les restriccions, sobretot en el segon i tercer trimestre
del curs anterior, al primer trimestre del 2021 ja s’ha començat a percebre un petit augment
també del Gironès i Baix Empordà.
Com és conegut, el flux de visitants escolars varia habitualment amb relació al calendari
escolar. Els mesos amb més registre de visitants escolars van ser els mesos de febrer, maig,
seguit de juny i setembre. Abril i desembre han estat els mesos amb menys reserves. Durant
els mesos de juliol i agost no es comptabilitzen activitats d’escolars formals, sinó que els
participants són de l’àmbit no formal, de lleure que es pot veure en l’apartat corresponent.
Subvenció Indika
Es va sol·licitar de nou la subvenció Indika dins el Programa de Recursos Pedagògics i
Divulgatius de la Diputació de Girona.
Es va atorgar la subvenció a les 21 activitats presentades, fet que va suposar poder oferir a
un preu més econòmic les activitats 1,75€. Quan a les visites guiades suposa el 56% de
descompte i 2,25€ els tallers, un 39% de descompte, per als centres educatius de les
comarques de Girona que les van sol·licitar.
Aquest any 2021 es van comptabilitzar un total de 12 escoles participants amb 1.116
alumnes.
La valoració general de les activitats va ser de 4 punts sobre 5, segons mostren les enquestes
de satisfacció que van omplir tant els professors acompanyants dels grups com l’equip
d’educadores.

Educació no formal: casals de lleure
El total de participació és de 381 nens i nenes. Tot realitzant un total d’activitats entre els
mesos de juliol i agost de 2021, podem visualitzar a través de la següent taula, que ha
augmentat la participació en comparació a la temporada anterior amb relació a les restriccions
per la pandèmia.
Els casals participants en l’oferta d’activitats en el lleure provenen de Palafrugell i d’altres
indrets com es mostra a la següent taula.
Aquest any s’ha intensificat la proposta de visita a la Torre de Guaita de Sant Sebastià, ja que
es va detectar un gran nombre de grups excursionistes que feien el Camí de ronda i es va
contactar amb ells per tal d’oferir-los la visita en el seu recorregut. També s’ha proposat
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activitats adaptades als diferents centres d’interès dels casals, amb contes reivindicatius lgtbi i
a través del còmic per a grups de secundària o cicle superior així com contes amb relació als
colors de la pell i tallers per a grups d’infantil a cicle mitjà de primària.

5 Edicions, promoció i màrqueting
•

Mantenim els tríptics de tots els serveis oberts en 4 idiomes que ens van sobrar del 2019, ja
que durant aquest 2021 no s’han pogut imprimir-ne de nous. Només es van poder distribuir
per nosaltres mateixos de manera puntual a les oficines de turisme més properes de
Palafrugell. Cal augmentar notablement la dotació de l’aplicació.

•

Mensualment, editem i distribuïm nosaltres mateixos una agenda d’activitats on publiquem
totes les activitats i tallers familiars, exposicions i altres visites i/o actuacions previstes per
aquell mes. Aquesta agenda també l’editem digitalment i s’envia mensualment a través del
Mailchimp.

•

Es continua participant en la coedició d’un fulletó informatiu del Palafrugell+ juntament amb
l’Ipep, la Fundació Vilacasas, la Fundació Pla, i el Jardí Botànic de Cap Roig, que consisteix
en la venda d’una entrada de preu reduït conjunta.

•

Seguim participant en el Visitmuseum, una eina per al públic turista interessat en la cultura i
el patrimoni. Iniciativa promoguda per l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. L’aplicació
del Visitmuseum ofereix una breu presentació de l’equipament museístic, un recorregut pels
principals àmbits temàtics i una mirada detallada als objectes més destacats. L’aplicació
presenta també totes les dades pràctiques per a la visita, i els enllaços corresponents per a
saber-ne més o poder compartir l’experiència a les xarxes socials.

•

Es van repartir cartells promocionals del Museu i del Dipòsit d’Aigua Modernista de Can
Mario durant l’estiu a oficines de turisme i espais publicitaris diversos del municipi de
Palafrugell.

•

També s’han repartit cartells de totes les exposicions temporals que s’han realitzat, tant per
Palafrugell com per la costa, a oficines de turisme, botigues i punts d’interès diversos.

•

No s’han pogut publicar anuncis publicitaris a diferents revistes com feiem els anteriors anys
(Revista del Baix Empordà, UT Empordà, Empordà Guia, Cap Catalogne...) Només s’han
pogut publicar aquells anuncis que entren per conveni amb l’Ajuntament (El Punt Diari, Diari
de Girona, Revista de Palafrugell, El Nou o la Revista de Can Bech).

6 Difusió (web i museu 2.0)
Pàgina Web del Museu
Segons el web google analytics i la seva visió general de públic, el domini museudelsuro.cat,
la web del Museu http://museudelsuro.cat ha tingut els següents resultats durant el 2021:

Web principal de l'equipament
La seva web és exclusiva de l'equipament o d'ús compartit?
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Sessions sessions de navegació a la pàgina web

16.158

Usuaris persones que han entrat al web

11.519

Nombre de pàgines visualitzades
Pàgines/sessió

47.991

nombre total de pàgines vistes dins el web

mitjana de pàgines de la pròpia web per les que han navegat els usuaris

2,97

durant cada sessió

Durada mitjana de la sessió
Percentatge de rebot

101 segons

temps mitjà d’estància de les sessions a la pàgina web

% d’usuaris que han entrat a la pàgina web y han sortit sense

42,3%

passar de la primera pàgina

Percentatge d'usuaris segons edat (en %)

Percentatge d'usuaris segons sexe (en %)

18 - 24

27,5%

25 - 34

33,5%

35 - 44

15,5%

45- 54

12,5%

55 - 64

5,5%

65+

5,5%

Femení

45,9%

Masculí

54,2%

Durant el 2021 es varen publicar a la web del Museu del Suro un total de 56 notícies i es
varen enviar a través del Mailchimp 39 correus electrònics.
L’any 2017 varem assistir al naixement d’un nou butlletí en línia del Museu del Suro
anomenat “Caps-i-puntes”, on es publiquen "retalls" d'activitats que es realitzen, que són
importants i que molt sovint no surten a la llum a través d’altres mitjans de difusió del museu,
tot i que val la pena donar-les a conèixer. Enguany hem publicat dos “Caps-i-puntes” més. El
butlletí nº 9 es va publicar durant el primer semestre de l’any amb un total de 13 notícies i el
2n butlletí de l’any no es va poder publicar.
Xarxes Socials del Museu
Durant aquest 2021 s’ha vist una petita millora en les dades de les tres xarxes socials de què
disposa el Museu i també del canal de youtube. Han augmentat en seguidors i la interacció
s’ha mantingut a l’alça, més o menys com l’any anterior.
Actualment tenim 5.335 seguidors a Facebook, 95 més que el 2021, a Twitter tenim 2.718
seguidors, 96 més que l’any anterior, i a Instagram 2.298 seguidors, 208 més. El format i l’estil
de les publicacions han aconseguit una identitat pròpia que agrada i transmet proximitat. Es
pensa en continguts diferents, es proposen preguntes, s’intenta sorprendre i emocionar.
Al canal de youtube tenim 29 subscriptors, 5 més que l’any passat, amb 1.372 visualitzacions i
un temps de 50.3 hores (11% més) i un abast de 6.453 impressions (23% més que el 2021).
Facebook 2021
Interacció

Publicacions

M'agrada a
la pàgina

Unlike de
la pàgina

(likes, comments,
shares & clicks)

Abast

Engagement
Rate

Gener

10

6

3

160

3.963

4,04%

Febrer

5

8

5

51

712

7,16%

Mesos
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Març

10

6

4

422

3.990

10,58%

Abril

8

1

8

245

2.267

10,81%

Maig

13

18

5

392

7.223

5,43%

Juny

10

3

8

224

4.368

5,13%

Juliol

4

0

6

18

548

3,28%

Agost

8

5

2

329

3.836

8,58%

Setembre

13

2

6

178

3.146

5,66%

Octubre

5

1

4

56

1.194

4,69%

Novembre

10

6

4

256

5.597

4,57%

Desembre

8

5

5

330

4.938

6,68%

104

61

60

2.661

41.782

6,37%

TOTAL

Twitter 2021
Publicacions Mencions
Mesos

Visites
Nous
al perfil seguidors

Interacció
(likes, comments,
shares & clicks)

Impressions

Engagement
Rate

Gener

15

34

320

13

101

8.170,00

1,60%

Febrer

3

24

294

2

37

4.254,00

0,60%

Març

11

26

611

13

141

10.500,00

1,70%

Abril

9

33

462

4

102

7.343,00

1,30%

Maig

13

67

753

20

205

15.700,00

2,00%

Juny

17

53

513

2

210

14.300,00

1,50%

Juliol

8

32

317

7

112

8.534,00

1,30%

Agost

10

38

583

2

153

13.300,00

1,70%

Setembre

9

22

695

15

166

9.141,00

2,70%

Octubre

4

35

507

3

71

3.544,00

1,40%

Novembre

11

35

514

6

160

6.333,00

2,40%

Desembre

14

42

603

9

145

6.923,00

4,30%

TOTAL

124

441

6172

96

1603

108.042,00

1,48%

Instagram 2021
Publicacions

81

Històries

484

Abast

41.820

Interacció

5.211

M'agrades

4.909

Comentaris

173

Publicacions periòdiques mensuals a pàgines web i agendes digitals
Webs on es va difondre informació, de forma habitual i/o puntual, com activitats, actes,
exposicions, etc sobre el Museu del Suro de Catalunya al llarg de l’any 2021:
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https://www.palafrugellplus.com/wp-login.php?itsec-hb-token=panellgestio
http://www.giroque.com/seleccionacategoriaagenda.php
http://www.xatic.cat/ca/club-xatic/alta-d-activitats/82
http://visitemporda.com/activitats/gestoractivitats
http://redcostabrava.com/
http://patrimoni.gencat.cat/user
http://www.laventanadelarte.es/
http://agenda.lavanguardia.com/
http://www.agendadegirona.cat/
https://turismeacatalunya.cat/comparteix-el-teu-esdeveniment/
https://agenda.cultura.gencat.cat
Cal remarcar que fent una recerca al buscador Google de les paraules “Museu del Suro de
Catalunya” apareixen aproximadament 52.600 entrades, amb “Museu del Suro” 101.000
entrades, amb “Museo del Corcho de Catalunya” unes 478.000 entrades, amb “Musée du
Liège Catalunya” unes 169.000 entrades i amb “Cork Museum Catalunya, 329.000 entrades.
En totes aquestes entrades trobem diversa informació sobre el MSC.

7 Indicadors
I. DIMENSIÓ ENCÀRREC POLÍTIC / ESTRATÈGIC

2021

2020

2019

2018

2017

Superfície total per cada 1000 habitants

109,9

109,0

110,3

110,8

110,8

Superfície visitable del Museu s/la superfície total del museu

47,4%

47,4%

47,4%

47,4%

47,4%

Temps d'obertura del museu s/hores d'obertura potencials

52,1%

44,2%

52,4%

55,0%

56,6%

Objectes registrat s/total estimat d'objectes del fons

90,9%

84,7%

80,1%

89,2%

89,2%

7,9%

6,1%

0,4%

0,0%

6,1%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Peces intervingudes de conservació s/total objectes registrats

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Objectes ingressats l'any s/total objectes registrats

1,2%

0,8%

11,5%

2,5%

0,7%

Dies de l'any amb exposició temporal s/total de dies d'obertura

92,0%

91,2%

92,5%

95,3%

92,2%

Objectes registrats de l'any s/total objectes registrats
Objectes documentats s/total d'objectes registrats

25,1

47,4

32,7

33,7

49,0

Exposicions temporals pròpies s/total exposicions temporals

45,5%

60,0%

66,7%

55,6%

33,3%

Objectes exposats a la permanent s/total d'objectes registrats

2,3%

2,5%

2,7%

2,4%

2,4%

Objectes prestats per exposicions de tercers s/total d'objectes registrats

0,6%

0,0%

0,0%

1,7%

0,4%

Dies amb activitats s/total dies d'obertura

66,0%

28,5%

62,3%

45,9%

63,6%

Activitats alienes realitzades al museu

11,6%

12,2%

10,7%

30,9%

33,0%

Nombre anual de visites al web per cada 1000 habitants

701,1

530,7

541,1

474,7

251,9

3.459,0

3.317,3

2.972,3

2.836,3

2.652,0

II. DIMENSIÓ USUARI / CLIENT

2021

2020

2019

2018

2017

Visitants al museu per cada 1000 habitants

487,5

519,2

877,1

1.070,7

970,4

Mitjana de dies de durada de les exposicions temporals

Mitjana de seguidors a les xarxes socials
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Visitants del municipi al Museu

32,5%

42,2%

34,2%

35,1%

32,5%

Visitants del municipi al Dipòsit

26,5%

14,9%

27,9%

0,0%

32,4%

Visitants del municipi a la Torre de Sant Sebastià

1,55%

tancat

3,6%

7,7%

3,5%

Visitants del municipi del Centre d'Interpretació del Far de Sant Sebastià

1,59%

tancat

2,1%

4,0%

0,0%

Visitants del municipi s/total visitants a tots els serveis del Museu

14,5%

23,2%

19,3%

20,2%

23,8%

5,9

7,5

10,5

12,8

10,7

487,5

519,2

877,1

1.070,7

970,4

1.270,2

862,2

2.004,7

1.008,6

590,1

Visitants per cada hora d'obertura
Usos de l'exposició permanent per cada 1000 habitants
Usos de les exposicions temporals per cada 1000 habitants (estimació)
Usos d'activitats escolars per cada 1000 habitants

136,1

57,8

177,8

200,3

173,0

Usos d'activitats pròpies per cada 1000 habitants

70,0

97,0

103,6

125,5

233,4

Usos de serveis museístics per cada 1000 habitants

2,1

0,7

2,1

4,4

6,3

Usos de l'exposició permanent s/total d'usos del museu

92,1%

98,1%

99,9%

99,8%

99,8%

Usos de les exposicions temporals s/total d'usos del museu

260,6%

162,9%

228,3%

94,0%

60,7%

Usos d'activitats escolars s/total d'usos del museu

27,9%

10,9%

20,2%

18,7%

21,8%

Usos d'activitats pròpies s/total d'usos del museu

14,4%

18,3%

11,8%

11,7%

24,0%

0,4%

0,1%

0,2%

0,4%

1,1%

2.439,4

4.008,0

5.117,4

2.561,9

3.292,2

Mitjana d'assistència d'altres activitats pròpies del museu

17,5

28,3

55,4

44,1

58,7

Visitants per activitats alienes al museu per cada 1000 habitants

42,8

32,9

101,0

88,4

116,0

Grau de satisfacció dels visitants (Ratenow)

8,8

8,7

8,7

8,7

8,5

Usos de serveis museístics s/total d'usos del museu
Usos d'exposicions temporals per cada exposició temporal realitzada

III. DIMENSIÓ VALORS ORGANITZATIUS / RRHH

2021

2020

2019

2018

2017

Gestió Directa s/ despesa corrent total

52,8%

62,9%

66,0%

66,2%

65,2%

Gestió Indirecta s/ despesa corrent total

47,2%

37,1%

34,0%

33,8%

34,9%

1,7

1,7

1,7

1,7

1,8

42,1%

47,1%

47,1%

47,1%

47,1%

Treballadors tècnics amb qualificació superior per cada 10000 habitants
Treballadors tècnics amb qualificació superior s/total del personal del museu
Treballadors propis s/total de treballadors del museu

36,8%

52,9%

52,9%

52,9%

52,9%

Dones s/total de treballadors

47,4%

41,2%

41,2%

52,9%

58,8%

Hores de baixa s/hores anuals totals del personal

0,4%

1,8%

12,9%

13,2%

2,9%

Hores anuals de formació per treballador propi (no externs)

18,0

14,2

15,3

3,6

29,2

IV. DIMENSIÓ ECONÒMICA

2021

2020

2019

2018

2017

Despesa corrent total per habitant

21,6

17,0

21,7

18,6

18,7

Despesa corrent sobre el pressupost corrent municipal

1,2%

1,1%

1,5%

1,4%

1,2%

Autofinançament per ingressos propis s/despesa corrent total

7,6%

4,2%

8,3%

10,5%

10,3%

Autofinançament per aportacions d'altres institucions s/despesa corrent total

58,1%

16,1%

10,9%

10,7%

10,0%

Despesa en exposicions i activitats s/total de despesa corrent

8,7%

3,7%

9,4%

6,4%

5,3%

Despesa en comunicació i publicitat s/total de despesa corrent

0,6%

0,8%

0,9%

0,8%

0,7%

Despesa en recerca, conservació, restauració i documentació

8,8%

7,0%

5,5%

1,6%

4,3%

0,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Preu de l'entrada general del museu
Ingressos per venda d'entrades per cada visitant

0,3

0,7

0,9

0,8

0,8

Despesa corrent total per visita

17,2

77,6

24,7

17,4

12,5

Ingrés mitjà de les activitats per cada ús de les activitats pròpies

1,7

0,7

0,4

0,2

1,3

Despesa en activitats per cada ús de les activitats pròpies

8,4

6,5

5,2

4,3

4,2

V. INDICADORS ENTORN

2021

2020

2019

2018

2017

Nombre d'habitants

23.046

23.244

22974

22.974

22.868

Densitat de població

857,4

864,1

854,1

849,8

850,1
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13.700

12.800

12.200

11.900

12.400

Nombre de museus locals

1

1

1

1

1

Nombre de seus i extensions del museu

4

4

4

3

3

Renda familiar bruta disponible per habitant

8 Progrés institucional
1. Es va reobrir al públic el Museu del Suro de Palafrugell, el Centre d’Interpretació del Dipòsit
d’Aigua Modernista de Can Mario, el conjunt monumental de Sant Sebastià (torre de guaita i
centre d’interpretació de la muntanya). Aquests dos últims havien estat tancats l’any anterior
pels efectes negatius de la pandèmia en els recursos propis generats pel Museu. Tot i que la
previsió inicial era tancar tot l’any l’exposició permanent del Museu per l’inici dels treballs de
museografia, fins i tot una vegada adjudicada, ja que s’havien de fer feines a tallers, es va
poder mantenir oberta fins al mes d’octubre.
2. Es va executar en un 90% la nova Museografia de la planta baixa del Museu, cofinançada en
un 50% pel FEDER, un 25% per la Diputació i un 25% més d’IVA per l’Ajuntament de
Palafrugell. Aquest fet va comportar molt de treball afegit no previst al personal del Museu ja
que va tenir que intervenir en profunditat en tota la redacció de continguts.
3. Els tècnics del Museu també van fer aportacions per millorar el contingut del projecte executiu
de la Taperia-Enoteca del Museu a Cal Ganxó i es va treballar amb el Sr. Pere Àlvaro per
definir la tematització museogràfica de la mateixa. L’Ajuntament va adjudicar l’execució a
COMSA, formalitzant-se el contracte en data 26/11/2021 i amb un termini previst de quatre
mesos. Es va treballar, conjuntament amb professionals del sector, per redactar un Pla de
Gestió de l’Enoteca.
4. Els tècnics del Museu, conjuntament amb STOA, van tancar el projecte museogràfic executiu
de la planta pis; quedant pendent la seva licitació cara a principis de l’any 2022.
5. Els tècnics del Museu, conjuntament amb l’empresa El Generador, han estat treballant en el
projecte museogràfic bàsic de la Impressió en Paper de Suro, finançat íntegrament pel
MNACTEC. S’està a l’espera d’una darrera donació significativa per tancar-lo definitivament.
6. En quant a documentació arxivística es va prioritzar sobretot el treball en els 11.000 plànols
que constitueixen el fons de Manufacturas de Corcho Armstrong SA i es va facilitar el seu
accés a través d’Internet.
7. En quant a documentació d’objectes, s’ha procedit a la documentació del fons de la impremta,
tota la col·lecció de la família Vives-Parés i altres donacions de caràcter més puntual. Des de
l’Ajuntament s’ha dotat una beca per afrontar els béns mobles de la col·lecció Molinas,
projecte que es desenvoluparà a partir de l’any 2022 i que permetrà conservar tota la
informació associada a aquesta col·lecció.
8. Finalment, la Càtedra d’Estudis del Suro, sota la direcció de la Dra. Rosa Ros, va iniciar la
seva activitat. El tret de sortida va ser la signatura, en data 15/10/2021 del conveni entre la
Universitat de Girona, l’Ajuntament de Palafrugell i el Museu del Suro de Catalunya. Els
treballs es van iniciar amb el disseny de la imatge de la Càtedra i els treballs previs per
incloure els llibres i l’hemeroteca del Museu en la xarxa de biblioteques universitàries de
Catalunya, com un primer pas pel desenvolupament del Centre de Documentació del Suro de
Catalunya.
9. Es va treballar, conjuntament amb el Consorci de les Gavarres, en el desenvolupament d’una
candidatura de la Cultura del Suro com a patrimoni immaterial de la UNESCO. Les
restriccions COVID van retardar les reunions de participació amb tots els agents interessats.
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Tenen encarregats treballs l’assessor UNESCO, l’encarregat de mapejar els agents que
poden ser interessants des d’una perspectiva internacional i l’antropòloga.
10. Es va tancar la redacció del Pla Estratègic Educatiu del Museu, iniciat durant l’exercici
anterior. S’han desenvolupat noves propostes innovadores i s’ha treballat en projectes
inclusius amb Apropa Cultura. S’ha desenvolupat també un projecte inclusiu amb l’Escola
Vimar, l’Escola Carrilet, Dipsalut i TRESC. És destacable també la feina feta amb Educació
360 (Carnet Edunauta) aportant noves activitats familiars que han permès arribar a nous
usuaris de comunitats locals que fins aquest moment no hi arribàvem. S’ha participat també
en jornades formatives i de difusió de l’àmbit educatiu i s’ha participat en un EDCAMP amb la
Fundació Bofill, 4 museus més de Catalunya i la Universitat de Barcelona, a través del Màster
de Gestió Cultural.
11. S’ha treballat amb el sistema del MNACTEC i amb la Xarxa Territorial de Museus de les
Comarques de Girona.
12. Malgrat l’activitat que ha generat la nova museografia, s’ha mantingut el Museu obert
desenvolupant tot un programa d’exposicions temporals i activitats diverses relacionat de
forma pormenoritzada en el capítol corresponent d’aquesta memòria.
13. En quant a conservació de patrimoni immoble: S’ha encarregat i finalitzat la primera part
d’un estudi per a la conservació i difusió del BCIN Dipòsit Modernista de Can Mario. Es va fer
el manteniment preventiu del Dipòsit. Es va iniciar la restauració del poblat íber de Sant
Sebastià que tenia molts poblemes deguts a la gran freqüentació així com al pas del temporal
Glòria. Aquestes dues activitats tindran continuïtat durant l’any 2022. En quant a patrimoni
moble: es va fer una anòxia de 27 peces etnogràfiques de fusta destinades a l’exposició
permanent i posteriment se’ls van aplicar tractaments de conservació preventiva.
14. Per acord près en el patronat del dia 16 de març es va canviar el nom del Museu, passantse a denominar Museu del Suro de Catalunya.
15. S’ha incrementat la plantilla de personal del Museu amb la incorporació des del mes de maig
d’una persona, funcionària interina, per desenvolupar les tasques d’auxiliar administratiu.
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