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1. Benestar Social

1.1 Perfils
Nombre d’expedients familiars: 2.177
Total persones ateses durant l’any 2017: 3.902
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1.2. Problemàtiques
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1.3 Ajudes a famílies
Tipologia de prestació
Manutenció (primeres
necessitats)

Habitatge
(lloguer/hipoteca/allotjament
alternatiu)

Subministres

Totals
608

Import
56.880,00

2017

765

75.356,21

2016

878

86.861,32

2015

4

950,00

2017

6

3.815,82

2016

2

550,00

2015

129
56
20
58

19.200,00
15.076,58
2.920,98
3.383,30
3.929,97
886,94
5.063,76
6.547,20
7.685,80
5.099,82
10.322,30
10.207,66
5.334,30
3.487,27
4.005,80
95.910,93
118.535,35
113.115,50

2017
2016
2015
2017
2016
2015
2017
2016
2015
2017
2016
2015
2017
2016
2015
2017
2016
2015

Farmàcia

Ajuts Gent Gran

Ajuts inserció

Ajuts inserció infància
TOTALS

Pobresa energètica

33
49
44
52
745
1.632
1.537
52
79
17
1.640
2.582
2.539

Altres

Mancances socials

Maltractament

Aprenentatge

Discapacitats

Salut i drogues

Laborals

Econòmiques

0

Habitatge

100
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La llei 24/2015, al seu article 6, de Mesures per a evitar la pobresa energètica, diu que les
administracions públiques han de garantir el dret d’accés a submnistraments bàsics per a
persones i famílies en situació de vulnerabilitat econòmica, que s’acredita mitjançant un
informe de vulnerabilitat.
Informes emesos
2015
3 (*)
4
3
0
0
10

Sorea
Fecsa-Endesa
Gas Natural
Iberdrola
Altres
TOTAL

Informes actius a
31 de desembre
2017
46
40
25
6
2
119

2016
69
37
16
5
1
128

(*): Anterior a l’aplicació de la llei 24/2015 hi ha informes a SOREA ja què, des del municipi ja
estava establerta la pràctica amb la companyia de subministraments d’aigua. Però aquests no
estan comptabilitzats en quant a la protecció de la llei 24/2015.

1.4 Centre de Distribució d’Aliments
Families ateses
Beneficiaris
Total homes
Total dones
Menors de 3 anys
De 3 a 16 anys
De 18 a 65 anys
Majors de 65 anys

2015
403
1328
Gènere
660
668
Perfil d’edat
9,41%
32,23%
59,11%
1,58%

2016
433
1360

2017
366
1141

672
688

555
586

8%
31%
59%
2%

9,03%
32,79%
56,30%
1,87%

Nuclis familiars atesos al Centre de Distribució d’Aliments
Núm. Membres
1 membre
2 membres
3 membres
4 membres
5 membres
6 membres
7 membres
8-9-10 membres

2015
21,51%
14,19%
18,54%
21,51%
14,42%
7,78%
1.60%
0,46%

2016
24,10%
16,3%
18,20%
16,90%
15,60%
6,60%
1,90%
0,40%

2017
23,56%
18,80%
17,04%
16,54%
15,29%
6,52%
2,01%
0,25%
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Programa de la Renda Mínima d’Inserció
Al mes de setembre de 2017 va entrar en vigor la Renda Garantida de Ciutadania, prestació
que substitueix i amplia la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI), que ha desaparegut. La nova
prestació ja no es sol·licita als serveis socials bàsics dels municipis i, en l’actualitat, no tenim
dades del nombre de persones.

1.5 Centre Obert Municipal
El Centre Obert Municipal és un recurs de Àrea de Benestar
Social i Ciutadania que atén a nens i nenes del nostre
municipi i a les seves famílies, quan per diverses
circumstàncies, personals, familiars i socials necessiten un
suport i un acompanyament en el seu procés evolutiu i de
maduració.
Centre Obert d’Estiu
Amb l’objectiu de garantir atenció socioeducativa a nens i nenes d’entre 6 i 12 i, a la vegada,
proporcionar un àpat diari, l’Ajuntament amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya
promou la continuïtat del Centre Obert durant els dos mesos d’estiu.
Nens

Usuaris/àries

2016
17

2017
18

Usuaris/àries

2016
13

2017
18

Nenes
Centre Obert Hivern
2016
2017
8
9
Centre Obert Estiu
2016
2017
6
7

Total
2016
26

2017
26

2016
20

2017
24

1.6 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.
Servei a la Llar

Nombre de persones
ateses
Nombre total d’hores
Llista d’espera
Temps
estimat
d’espera d’accés al
servei

2015
167

2016
188

2017
185

6.564,40
No

7.165,60
No

8510,30
No

2 dies

2 dies

2 dies
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Servei de teleassistència
2015
387
294

Nombre de persones ateses
Nombre d’aparells actius a 31 de desembre

2016
423
371

2017
383
344

Nota: Degut al procés de contractació del nou servei de teleassistència, per part de Dipsalut, a
finals d’any es va frenar la instal·lació de nous aparells, situació que va comportar l’increment
de la llista d’espera que queda a zero l’any 2018.
Servei de Càtering (àpats a domicili)

Nombre de persones
ateses
Nombre màxim diàri
Nombre àpats/any

2015
19

2016
18

2017
22

15

15

15
4.072

Servei de préstec d’ajudes tècniques
Servei que gestiona Consell Comarcal del Baix Empordà. Des dels Serveis Socials es rep la
demanda i es trasllada al Consell què compta amb dues fisioterapeutes especialitzades en
l’atenció domiciliària a la Gent Gran.
Ajut tècnic
Cadira de rodes
Grua
Caminadors
Alçador WC
Cadira de bany
Llit articulat
Baranes llit
Matalàs aire/aigua
Altres
TOTALS

2015
5
3
8
1
11
8
2
3
15
56

2016
2
7
5
1
19
22
1
6
17
80

2017
4
8
4
1
16
21
1
4
24
81

Habitatges dotacionals

Nombre pisos llogats
Nombre de pisos totals
Nombre de contractes nous

2015
52
52

2016
52
3

2017
52
2
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1.7 Servei de Menjador Social
Nombre de persones
ateses
Nombre de persones
diàries
Nombre de serveis

2015
8

2016
9

2017
6

8

8

8

1.717

2.133

1.050

2016
35
(20 participants + 15
familiars)

2017
24
(19 participants + 5
familiars)
21

1.8 Taller terapèutic de memòria
2015
Nombre de persones
ateses

25

Nombre
demandes
realitzades
Nous participants

30

27

--

10

3

1.9 Transport adaptat a centre de dia
Nombre places diàries

30

1.10 Teleassistència mòbil per a persones víctimes de violència de
gènere
Nombre
ateses

de

dones

2015
13

2016
12

2017
11

1.11 Suport psicològic
Àrea de Suport a famílies

Persones ateses
Menors de 18 anys

2015
217
76

2016
195
80

2017
184
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Grup de suport psicològic
Grup de competències marentals
Objectiu: Enfortir les competències marentals de les mares amb dificultats per exercir una
marentalitat sana.
Professionals a càrrec del grup
Mercè Pereira – Psicòloga
Sònia Vivolas– Dinamitzadora Espai Dona
Número de mares participants
Dates
Sessions realitzades
Ubicació del grup

10
Octubre-Desembre
12 sessions de 2 hores
Av. Del Mestre Josep Bonay i Vidal, 32
(centre obert)

1.12. Intervenció als centres educatius
Intervenció als Centres Educatius de Primària
Educació infantil
2015 2016 2017
Alumnes
en situació
de risc, en
seguiment
i/o
amb
derivació a
Serveis
Socials
Alumnes
derivats
per
absentisme
escolar
Alumnes
derivats a
Centre
Obert

Cicle inicial
2015 2016 2017

Cicle mitjà
2015 2016 2017

Cicle superior
2015 2016 2017

135

104

107

84

107

100

83

71

94

64

79

78

1

0

0

2

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

8

7

3

2

2

0

1

0

0
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Intervenció als Centres Educatius de Secundària

2015
Alumnes
en situació
de risc, en
seguiment
i/o
amb
derivació a
Serveis
Socials
Alumnes
derivats
per
absentisme
escolar
Alumnes
derivats a
Espai Jove

1r. ESO
2016 2017

2015

2n. ESO
2016 2017

2015

3r.ESO
2016 2017

2015

4t.ESO
2016 2017

29

28

29

37

35

34

24

38

26

27

16

21

4

2

2

3

1

2

1

2

2

2

2

1

6

3

6

6

3

6

2

2

3

5

2

2

1.13 Habitatges d’inclusió
L’Àrea de Benestar Social i Ciutadania compta amb el servei d’habitatges d’inclusió, destinat a
donar suport a persones i/o famílies amb una situació personal, familiar, social i laboral que li
dificulta l’accés a un habitatge o què, per motius d’urgència, es troben sense habitatge.

Nombre de serveis
Nombre de places
Usuaris
Nombre
de
pernoctes

1.14 Indicadors

2015
2
6
8

2016
2
6
7

2017
2
6
11

845

536

672
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Indicador
2016
2017
Serveis Socials Bàsics (SBAS)
Pes
dels
serveis
socials
en
el
4,64%
pressupost municipal
de despesa corrent
Adequar el servei a
la demanda
ciutadana
(cobertura general)
Nombre
d’habitants
7.575
7.622,67
per cada educador/a
social en actiu
Nombre
d’habitants
3.787,50
3.266,86
per cada treballador/a
social en actiu
Nombre de persones
usuàries ateses als
serveis
bàsics
136,06
130
d’atenció
social,
SBAS, per cada 1.000
habitants
Utilitzar els recursos adequadament
Persones usuàries del
433,56
SBAS per professional
336
(TS+ES)
Mitjana
estimada
d’hores
setmanals
8
destinades
a
9
entrevistes
per
educador/a social
Mitjana
estimada
d’hores
setmanals
destinades
a
16
18
entrevistes
per
treballador/a social
Accessibilitat del servei
Temps
mitjà
30
30
(dies)entre petició i
primera visita
Serveis Socials d’Ajuda a Domicili
Nombre de persones
usuàries
d’ajuda
10
10
domiciliària per cada
1.000 habitants
%
de
persones
usuàries del servei
4,62%
4,06%
d’ajuda domiciliària de
65 anys i més sobre el
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total d’habitants de 65
anys i més
Hores mensuals de
prestació
d’ajuda
domiciliària
per
persona usuària per
raó de la seva situació
de dependència

Ajuntament de Palafrugell

4,60 h

Hores mensuals de
prestació
d’ajuda
domiciliària
per
2,88 h
persona usuària per
raó de la seva situació
social
%
de
persones
usuàries d’aparell de
teleassistència de 65
10,79%
anys i més, sobre el
total d’habitants de 65
anys i més
Centre Obert
Places de centre obert
per
cada
1.000
habitants
menors
2
d’edat
(0 a 15 anys)
Taxa d’ocupació de
100%
CO a l’any

5,54 h

2,90 h

9,57%

10

100%

Nombre d’habitants Palafrugell 2016: 22.868 (dades idescat)
Nombre d’habitants Palafrugell 2017: 22.725 (dades idescat)

1.15. Projectes de futur
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Presentació del Pla d’Inclusió Social
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.
A Palafrugell, el PLIS arrenca l’any 2011 amb la realització de la Diagnosi de la pobresa i de
l’exclusió social a Palafrugell i esdevé un pla de ciutat el 2013 amb l’aprovació del Pla per al
Desenvolupament Econòmic i la Cohesió Social que estableix les línies estratègiques
d'actuació que permeten afrontar amb garanties el futur de Palafrugell i que culminen en un
pacte amb tots els agents implicats.
L’eix 2 del pla, el de la Inclusió social, es proposa possibilitar la participació igualitària de tots
els membres de la comunitat en totes les activitats clau de la societat (treball, xarxa social i
exercici de la ciutadania) i incorpora 80 actuacions. El PLIS és, per tant, una eina de
planificació estratègica adaptada a les necessitats i les realitats de Palafrugell.

Objectius
L’objectiu principal és la inclusió social i aconseguir més cohesió social de tota la població,
mitjançant el treball en xarxa amb tot el conjunt d’actors que operen al territori, i un
abordament integral i transversal.
El Pla es composa d’un seguit d’iniciatives, mesures i accions d’intervenció social que
permeten detectar i afeblir els factors d’exclusió social i de vulnerabilitat. Les actuacions van
des de l’àmbit de la prevenció davant els riscos d’exclusió social fins a l’atenció als sectors de
la població que es troben en situació d’especial vulnerabilitat.
1. Promoure actuacions estratègiques i integrals que prioritzin la debilitació dels factors
estructurals que generen processos d’exclusió social
2. Impulsar actuacions preventives i d’inclusió social des d’una òptica comunitària i territorial
amb l’objectiu de reforçar les xarxes familiars, socials i comunitàries i afavorir la cohesió social
3. Facilitar la creació del treball en xarxa, integrat, transversal i proper al territori entre tots els
actors públics, privats i del tercer sector social
4. Dissenyar processos i instruments participatius per garantir la implicació ciutadana en la
configuració de les actuacions inclusives
5. Promoure pràctiques innovadores en l’abordament de l’exclusió social, tenint en compte les
ruptures que es poden produir en la trajectòria de vida
6. Produir i transferir coneixement sobre la situació de l’exclusió social a l’àmbit local, així com
els recursos i les accions o mesures per a la inclusió i la cohesió socials del territori
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Activitats 2017
Activitats promogudes i executades el 2017 directament per l’oficina tècnica local del PLIS que
és qui dinamitza, coordina i supervisa el procés d’elaboració, implementació i avaluació del
pla, així com dels nous projectes que es van generant a nivell comunitari.
1. Consell Municipal de Benestar Social i comissions estables de treball
2. Projecte Entaulats de gastronomia social
3. Promoció i suport a la capacitació dels usuaris del CDA
4. Horts Comunitaris les Arenes
5. Gran Recapte d’Aliments
6. Mapa de Recursos per a la inclusió
7. Plataforma pel Voluntariat VIP
8. Formació per a entitats i voluntariat
9. Informació sobre recursos per a la gent gran a Palafrugell
10. Projecte de prevenció i detecció de situacions de risc i vulnerabilitat de persones
grans que viuen soles
11. Posada en marxa del punt d’assessorament energètic
12. Indicadors d’avaluació

1. Consell Municipal de Benestar Social i comissions estables de treball
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 de Sistema Català
de Serveis Socials.
23/02/2017
1 reunió
1 reunió
5 reunions
5 reunions
7 reunions

Sessió Plenària
Comissions de treball estable del CMBS:
Comissió d’accessibilitat
Comissió gent gran i voluntariat
Comissió de convivència i ciutadania
Comissió d’igualtat
Comissió de salut mental

32 participants
12 participants
7 participants
33 participants
10 participants
11 participants

Projectes i actuacions que s’han elaborat des de les comissions de treball:

Memòria 2017
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a- COMISSIÓ ACCESSIBILITAT
→

Impressió i difusió de 300 còpies de plànols amb rutes accessibles amb cadires de rodes i
per a persones amb mobilitat reduïda. Estan disponibles als serveis d’atenció al públic de
l’Ajuntament (policia local, serveis socials, OAC i turisme).

b- COMISSIÓ CONVIVÈNCIA
→
→

Trobades entre entitats i la comunitat musulmana per a coneixement mutu.
Comissió excepcional arran dels atemptat del mes d’agost (assistència 33 persones):
polítics, tècnics municipals (àmbit, benestar social, joventut, educació, PLIS i serveis
socials), entitats, CAP, Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, persones referents
de la comunitat marroquina. S’elabora un pla de treball que s’implementarà el 2018.

c- COMISSIÓ IGUALTAT
→

→

Seguiment del Pla d’Igualtat municipal. Disseny de l’observatori per a la igualtat. Es
prioritza pel 2017 l’estudi diagnòstic del paper de la dona en l’espai públic. Contractació
d’una persona per fer l’estudi (pla de garantia juvenil).
Impuls del debat sobre la reforma horària a Palafrugell. Fabian Mohedano (membre del
Consell Assessor per a la Reforma Horària) el dia 28 de novembre es va reunir amb una
trentena de persones representants de diversos àmbits de Palafrugell (administració, salut,
educació, promoció econòmica, joventut, esports, món associatiu, etc.) per tal d’explicar
els fonaments de la reforma horària a Catalunya.
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d- COMISSIÓ SALUT MENTAL
→
→
→

Preparació del dia internacional de la salut mental amb el lema “Mou-te per la Salut
Mental” divendres 6 d’octubre. Suspès per l’aturada general.
Formació per projectes antiestigma a Girona.
Formació de Lluita contra l’estigma en salut mental. 1 i 15 de desembre. A càrrec
d’Obertament. 14 assistents.

2. Projecte de gastronomia social Entaulats
Projecte solidari i gastronòmic que té tres objectius principals: el reconeixement públic a la
tasca dels voluntaris i voluntàries que treballen amb col•lectius en risc social; la creació
d’espais de trobada informals entre voluntariat i usuaris, fora de la quotidianitat de les
vicissituds del dia a dia, i la promoció del caràcter educatiu i lúdic de la cuina a través de la
cultura gastronòmica del territori.
Entaulats és una iniciativa del restaurador Quim Casellas i de l’Àrea de Benestar Social i
Ciutadania de l’Ajuntament de Palafrugell, i fruit del treball col•laboratiu amb 3 àrees
municipals, 4 entitats socials i 15 empreses privades. El 25 de març de 2017 es va tornar a
dedicar a les entitats per a persones amb discapacitat intel·lectual coincidint amb el 30
aniversari del Centre Tramuntana i el 10è de l’Associació de Familiars i Amics del Tramuntana
(AFATRAM).

Participants a l’Entaulats 2017:
→

Entitats que treballen amb persones amb alguna discapacitat intel·lectual: El
Trampolí, Vimar, Afratram, Tramuntana i Astrid.

→

269 persones de les entitats (voluntaris, família i usuaris)
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→

37 voluntaris per donar suport a la jornada (Ajuntament i Casamar)

→

Beneficiaris: 269 persones

3. Promoció i suport a la capacitació dels usuaris del CDA
Grup de treball composat per l’àrea d’Educació, l’Àrea de Benestar Social i Càritas que té la
finalitat de coordinar 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 d’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. Normalment, s’organitzen dues convocatòries anuals (primer i segon semestre) i
aquest any s’ha afegit una nova convocatòria el desembre amb dos cursos més. Per
cadascun dels cursos es reserven 10 places per a usuaris del CDA i 5 places per a persones
que s’hi apunten des de fora.

Dates

Nom del curs

Assistents

6 febrer al 13 març

Menús saludables a 1, 2 i 3 euros (20 hores)

15 persones

1 al 17 febrer

Electricitat, manteniment i estalvi energètic (16 hores)

15 persones

9 octubre a 15 novembre

Nutrició i salut (20 hores)

15 persones

9 octubre a 29 de
novembre

Manteniment de la llar i reparacions (30 hores)

15 persones

12 desembre a 25 gener

Remeis naturals per a la salut familiar (20 hores)

15 persones

11 desembre a 24 gener

Economia domèstica. Com estalviar? (20 hores)

15 persones

Total de persones formades

90 persones

4. Horts Comunitaris les Arenes
Es tracta de 32 parcel·les per a particulars i 4 per a entitats socials amb projecte educatiu. El
mes de febrer de 2016 es va engegar el projecte i durant el 2017 s’ha consolidat tant a nivell
de funcionament intern com a espai de participació comunitària vinculat al municipi.
Des del PLIS es fa el seguiment del projecte, es convoca i participa a les comissions de
seguiment, es gestiona la llista d’espera i les altes i baixes d’adjudicacions, s’organitzen les
formacions, es fa entrega de les claus i el reglament, es dóna suport als hortolans per a la
seva constitució com a entitat, es comunica amb les entitats que hi participen i s’impulsen
projectes de cohesió social, entre d’altres.
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Assemblees generals
d’hortolans. Hi ha una junta però
no estan constituïts com a
entitat encara.

Formacions en horticultura
ecològica

7 sessions de 2 hores
Formació obligatòria per a tots els hortolans impartida
per l’enginyer agrònom (Caritas i Dipsalut) dels horts

Trobada de tècnics i participants
d’horts comunitaris del Baix
Empordà. Proposta de creació
d’una xarxa d’horts.

14/06/2017

Comissió de seguiment dels
horts

6/05/2017

Celebració del primer aniversari
dels horts. Esmorzar, tallers i
visites guiades.

Representants hortolans, regidora i tècniques de l’àrea
de Benestar Social

També es reben escolars de Palafrugell i se’ls fan visites i tallers amb l’objectiu de donar a
conèixer als alumnes 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.
Durant el 2017 s’han rebut un total de 323 persones en visites de caire educatiu:
ESCOLA
Escola Vedruna
Escola Torres Jonama
Escola Josep B. i Matas
Escola Carrilet
Escola Josep B. i Matas
Escola Carrilet
Casal d'estiu
Escola d’adults

CURS
4rt
6è
2n
2n
1r
1r
2n a 6è
alfabetització

DATA VISITA
29 març
20 d'abril
10 maig
12 maig
18 maig
26 maig
11 agost
29 de març

Núm alumnes
50
47
41
50
46
40
30
19
323
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5. Gran Recapte d’Aliments
Amb l’objectiu de promoure la coordinació i el treball en xarxa, es coordina i es dóna suport als
diferents agents implicats en l'organització del Gran Recapte d’Aliments promogut pel Banc
d’Aliments. Es planifiquen i distribueixen les tasques del grup motor, es fa la difusió i la
captació i organització dels voluntaris junt amb l’àrea de Cultura. La novetat del 2017 és la
implicació de més entitats i àrees municipals de Palafrugell, que fa que no hi hagi cap dificultat
a l’hora de trobar els 300 voluntaris que es necessiten.
El Gran Recapte es va fer el dies 1 i 2 de desembre. Hi van participar 7 entitats, 330
voluntaris/àries, 12 empreses privades i 4 àrees municipals.

Es van recollir aproximadament 20.000 quilos
d’aliments.

6. Mapa de recursos per a la inclusió
Espai d’informació i consulta en línia per a la ciutadania i per a professionals elaborat per
l'oficina tècnica del PLIS l’any 2013 que recull els recursos, serveis, programes, ajudes o
altres tipus d'accions que es porten a terme a Palafrugell i que han de permetre una millor
inclusió social dins del municipi.
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Són recursos inclusius tant els que estan destinats específicament a la població vulnerable o
en exclusió social, com els que estan destinats a la població en general però que també
contribueixen a prevenir situacions de vulnerabilitat i millorar la inclusió i cohesió social de
Palafrugell. El mapa pretén ser una eina de consulta tant per a la ciutadania com per als
professionals que han de donar informació.
Total de visites al Mapa de Recursos (any 2017): 13.161 visites (els recursos més
visitats varen ser el CAP amb 2.588 visites i la Borsa de Treball Municipal amb 1.576
visites). http://www.palafrugell.cat/serveis-ciutadania/benestar-social/mapa-de-recursos

7. Plataforma VIP, Voluntariat i Participació per Palafrugell
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. Vincula les persones interessades a implicar-se en algun
projecte social, cultural, mediambiental, lúdic, esportiu, veïnal o internacional amb alguna
entitat, associació, fundació, o amb alguna activitat de la vila o del barri.
Des del lloc web vip.palafrugell.cat es posen en contacte les persones interessades en fer
voluntariat o col·laboració amb alguna entitat, associació, fundació o amb alguna activitat de la
vila o del barri, tant si és en l'àmbit social, cultural, mediambiental, lúdic, esportiu, veïnal o
internacional.
La pàgina VIP porta associada també la programació de cursos per a voluntaris i entitats així
com notícies sobre voluntariat a Palafrugell.
Total de visites al lloc web vip.palafrugell.cat (any 2017): 2.975 visites (la pàgina més
visitada va ser la pàgina inicial amb 633 visites i la crida del Gran Recapte d'Aliments
amb 321 visites)

8. Formació per a entitats i voluntariat
Cursos reconeguts dins del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya:
1- Gestió d’emocions, creences i pensaments en l’acció voluntària (21, 27 i 28 d’abril de
2017, 10 hores). Toni Bardera. 16 inscrits, 9 certificacions.
2- Animació per a gent gran (20 i 27 d’octubre, 8 hores). Amics de la Gent Gran. 6
certificacions.
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9. 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
225 persones que el 2017 fan 65 anys. Actuació que forma part del programa de reducció de
riscos d'exclusió de la gent gran i que es ve portant a terme des del 2014.

10. Projecte de prevenció i detecció de situacions de risc i vulnerabilitat de
persones grans que viuen soles
Amb la finalitat d’augmentar la proactivitat de l’ens local en l’atenció de les persones grans i
prevenir situacions de precarietat personal, familiar, social i de salut, així com reduir el risc
d’aïllament i d’exclusió social de la gent gran sola, s’ha reprès el projecte iniciat el 2014.
El mes de novembre de 2016 es va posar en marxa l’actuació mitjançant la contractació d’un
treballador social (Pla de Garantia Juvenil). La mostra inicial estava composada per:
Persones de més de 70 anys que vivien soles: 753. No tenien cap servei conegut: 484
Parelles de més de 75 anys que vivien soles: 372. No tenien cap servei conegut: 151
Durant el primer trimestre de 2017 es va fer el contacte telefònic amb les persones de les
quals no es tenia constància que gaudissin de cap recurs o servei de la xarxa d’atenció social.
Es van localitzar 560 persones per trucada telefònica (88%)
No es van localitzar 75 persones (12%)
Es van fer 27 visites a domicilis degut al fet que, o bé no s’havia extret informació prou
rellevant, o bé s’havia detectat quelcom que podria significar un risc de salut o
d’aïllament per diverses causes. D’aquests 27 casos, només 1 d’ells va presentar
realment un risc elevat per l’estat del domicili i la manca de suport social.

11- Posada en marxa del punt d’assessorament energètic
Com a part de les mesures desplegades pel govern municipal per
afrontar la pobresa energètica, el mes de desembre de 2017 va
entrar en funcionament a l’Oficina d’Habitatge de Palafrugell un
nou Punt d’Assessorament Energètic que s’adreça a tota la
població de Palafrugell i especialment a aquelles persones que
pateixen pobresa energètica o són vulnerables de patir-la.
El 2018 es combinarà un divendres de sessió grupal i un
divendres de visites individuals amb cita prèvia.

Taller “Com estalviar en els
subministraments de la llar”.
15/12/2017- 22 persones
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12- Indicadors
Per a l’avaluació i seguiment del PLIS s’utilitza un sistema d’indicadors comú de totes les OTL creat pel
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. El resum dels indicadors és el següent:

DESCRIPCIÓ

Dades
memòria
(RUDELEACAT)

Puntuació
màxima

F.2 Oficina tècnica
OG1. Promoure actuacions estratègiques i integrals que prioritzin la
debilitació dels factors estructurals que generen processos d'exclusió social

16,64%

25%

LA. 1.1.· Impulsar, liderar i aprovar el procés del Pla Local d’Inclusió Social

7,00%

10%

LA. 1.2. · Promoure actuacions adreçades a 2 o més àmbits que incideixen o poden
incidir en processos o situacions d'exclusió

7,87%

9%

LA. 1.3. · Promoure processos de capacitació de l’autonomia de la població
destinatària

1,76%

6%

OG2. Impulsar actuacions preventives i d'inclusió social des d'una òptica
comunitària i territorial amb l’objectiu de reforçar les xarxes familiars, socials
i comunitàries, i afavorir la cohesió social

2,38%

20%

LA. 2.1.· Incorporar iniciatives d'acció i desenvolupament comunitari de caire
preventiu, per tal de tenir present l'entorn físic i relacional de la persona

1,88%

8%

LA. 2.2.· Establir mecanismes de coordinació, cooperació i col·laboració que
interrelacionin les actuacions del PLIS amb els Plans de Desenvolupament
Comunitari, i de Ciutadania i Immigració presents al territori, així com altres plans o
projectes d'abordatge comunitari

0,50%

12%

OG3. Facilitar la creació del treball en xarxa, integrat, transversal i proper al
territori entre tots els actors públics, privats i del tercer sector social

8,75%

15%

LA. 3.1.· Implicar els diferents departaments dels ens locals, disposant d'espais i
mecanismes de coordinació i seguiment interdepartamentals

3,99%

7%

LA.3.2.· Establir espais i procediments de coresponsabilitat, treball i negociació
entre el màxim d’actors que treballen en el camp de la inclusió social al territori
(públics, privats i del tercer sector)

4,76%

8%

5,00%

13%

F. 3 Treball en xarxa

F. 4 Espais de participació
OG4. Dissenyar processos i instruments participatius per garantir la
implicació ciutadana en la configuració de les actuacions inclusives
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LA. 4.1. · Establir mecanismes de participació (informació, deliberació, consulta)
amb actors de tots els nivells (públics, entitats socials, tercer sector, agents socials,
ciutadania, i privats)

2,00%

9%

LA. 4.2. · Elaborar i impulsar un pacte de ciutat o de comarca en favor de la
inclusió i cohesió socials, i fer-ne el seguiment

3,00%

4%

OG5. Promoure pràctiques innovadores en l'abordatge de l'exclusió social,
tenint en compte les ruptures que es poden produir en la trajectòria de vida

3,65%

15%

L.A. 5.1. · Donar resposta a situacions i problemàtiques de forma creativa i original,
amb nous enfocaments, tenint en compte els cicles vitals

0,47%

8%

LA. 5.2. Aplicar els criteris de bones pràctiques en matèria d’inclusió a les accions
que es desenvolupin en el territori

3,18%

7%

OG6. Produir i transferir coneixement sobre la situació de l'exclusió social a
nivell local, així com els recursos i les accions o mesures per a la inclusió i
cohesió social del territori

4,50%

12%

LA. 6.1. · Generar coneixement sobre les desigualtats socials, els riscos d'exclusió
social i els recursos per a la inclusió social existents en el territori, aportant
indicadors i elements de diagnosi útils per a la inclusió i cohesió socials, la seva
periòdica avaluació i el seu (re)disseny

1,50%

7%

LA. 6.2. · Establir fórmules per difondre i posar a disposició el coneixement sobre la
situació de l’exclusió social a nivell local i les accions inclusives que s'estan
generant en el territori

3,00%

5%

TOTAL PERCENTATGES

40,92%

100%

F. 5 Accions innovadores

F. 6 Eines de coneixement
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2. Espai Dona

2.1 Servei d'Informació i Atenció a les Dones
Sexe
Sexe usuari/es ateses

Total

En situació de violència
masclista

Dones
Número d'actuacions

91
162

32

Ass. Legal
-Dones
-Número d'actuacions
Atenció Psicològi

103
78
45

32
32

Nombre d’atencions
Els canals d’atenció del SIAD majoritàriament són presencials. En ocasions es fan atencions
per telèfon i correu electrònic quan la demanda i necessitat ho requereix.
Canal d’atenció

Total

Presencial
Telefònicament
Correu electrònic

152
10
0

Edat
Franja edat usuària

Total

Menys de 18 anys
De 18 a 29 anys
De 30 anys a 45 anys
De 46 anys a 65 anys
De 66 a 80
Més de 80 anys

1
11
55
22
2
0

Nacionalitat
Nacionalitat usuàries
Espanyola
Marroquina
Romanesa
França
Argentina

Total
48
21
5
2
4
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2
6
3

Residència
S'atén principalment a les dones que viuen a Palafrugell. Les dones que no són del municipi
s’han derivat al servei comarcal o municipal corresponent.
Estudis / Formació
Nivell estudis usuàries

Nombre total

Sense estudis
Estudis primaris
Batxillerat / FP
Universitaris
Altres

15
39
21
7
9

Estat civil
Estat civil

Nombre Persones

Soltera
Casada
Divorciada
Separada de fet
Separada de dret
Parella
Vídua
No es coneix

26
29
17
14
4
1
-

Procediment d’arribada al SIAD
Arribada
Per compte propi
Serveis Socials
Servei Suport psicològic
Servei d’acollida
Entitats / Associacions
Serveis
Especialitzats
Telèfon
900,
Oficina
víctima,...)
Mossos d'Esquadra
Persones conegudes
Policia Local
Altres

Nombre de Persones

(SIADs,
Atenció

20
30
1

19
21
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Motiu de demanda i àmbit d’atenció
No coincideix el nombre de dones ateses amb el nombre de demandes. Hi ha dones que
realitzen més d’una demanda el mateix dia o en el transcurs de les visites.
Motiu demanda

Nombre de Persones

Assessorament legal
Suport psicològic
Orientació laboral
Informacions vàries (Salut, activitat,
formació,

78
77
2
5

Informacions i assessoraments
Serveis

Nombre Derivacions

Separació
Regulació de guarda i custòdia
Assessorament de procés penal
Pensió d'aliments
Divorci
Violència Masclista
Assessorament d'una sentència
Altres

13
3
12
22
8
15
5

Grups psicoterapèutics per dones
S'han dut a terme 3 grups. Un de competències marentals, una altre de dones per la
convivència i un altre anomenat infants i veles. Els grups de competències marentals i de
dones per convivència tenen una durada de 12 sessions setmanals, els dimecres de 9:30 a
11:30. El grup d’infants i veles van ser sessions durant una setmana d’estiu a les tardes.
El primer grup realitzat de gener a abril han participat 8 dones i el segon grup realitzat
d'octubre a desembre han participat també 8 dones. El grup d’infants i veles van participar
unes 10 famílies.

2.2 Activitats per la sensibilització, prevenció, creació de xarxes socials i
participació de les dones
Actuació

Nombre Participants

8 de Març, Dia Internacional de les
Dones

50

28 de maig, Dia Internacional de la
Salut de les Dones

0

25 de novembre, Dia Internacional
contra la Violència masclista

400
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2.2.1 Accions de sensibilització
Es realitzen accions relacionades amb una data o temàtica concreta per tal de sensibilitzar a
la població sobre la dona, el gènere, la igualtat i la violència.
Es realitzen activitats de participació per tota la població de dues maneres diferents; unes
organitzades conjuntament amb algun servei municipal i d’altres on el servei ha organitzat
l’acte i l’Espai Dona realitza la difusió conjunta com a actes dins del dia commemoratiu.

Activitats entorn el 8 de març. Dia Internacional de les dones
1.Actes organitzats per l'Espai Dona conjuntament amb diferents serveis municipals:

Butlletí electrònic “Construint igualtats” amb la voluntat d’oferir continguts amb perspectiva de
gènere de caràcter trimestral.
5 de març. IV Viquimarató sobre dones que estan relacionades amb el mon de l’esport de
Palafrugell L'objectiu de l'activitat era ampliar la presència de les dones a la Viquipèdia
ampliant i creant articles sobre dones que hi ha han estat presents en l'àmbit de l’esport a
Palafrugell. Es va fer la trobada d'un grup de persones a l'arxiu municipal per donar-se d'alta
com a Viquipedistes i entrar els continguts sobre dones que han estat present en món de
l’esport. L'organització de l'activitat va ser per part de l'Arxiu de Palafrugell i Espai Dona amb
la col·laboració i suport tècnic de l'Associació Amical Viquipèdia.

2. Des de diferents serveis i entitats municipals van realitzar activitats relacionades amb
aquest dia i des de l'Espai Dona es va donar suport en la difusió:
8 de març. Concentració davant de Plaça nova amb el lema #nosaltresparem
Concentració de dones per reivindicar més igualtat a la Plaça nova. La difusió a càrrec de
l'Espai Dona.
8 de març. Parada Informativa d'Associació de Suport a la Dona. Paradeta de tríptics, díptics i
informacions vàries relacionades amb el 8 de març. Activitat organitzada per l'Associació de
Suport a la Dona.
8 de març. “Contes en femení: Quines unes elles". Conta contes infantils amb explicació de
contes amb valors coeducatius. Activitat organitzat per la Biblioteca Municipal. La difusió a
càrrec de l'Espai Dona.
10 de març. "Femení i singulars:històries de dones i música". Presentació del llibre de Victora
Palma. Activitat organitzat per la Biblioteca Municipal. La difusió a càrrec de l'Espai Dona.
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V Viquimarató

Activitats entorn el 23 d’abril. Sant Jordi.

Paradeta a Plaça nova, amb contes igualitaris i coeducatius.
Activitats entorn el 28 de maig. Dia Internacional de la Salut de les Dones
Enguany es van fer difusió a través de xarxes socials però no es van fer activitats al territori.

Activitats entorn a les festes majors d’estiu. El sexisme a les festes.
Es van elaborar dues sessions formatives. Una a les entitats de barraques i l’altre als agents
joves de salut. Les dues formacions anaven dirigides a treballar el sexisme a les festes,
sobretot posant molt èmfasis a la seva identificació i la seva possible actuació.
Es van repartir polseres amb el lema no és no i es va elaborar un cartell per promocionar-ho.
Conjuntament amb Can Genis, en l’espai Chill Out "Apalanca't", es fa va fer un photocall amb
el lema #noesno i cada persona que penjava una foto a xarxes amb el lema se li donava una
polsera. A més a més, hi havia tríptics explicatius de violència masclista.

Cartell festa major

Polseres
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Activitats entorn el 25 de novembre. Dia internacional per eradicar la violència envers
les dones
Es va dur a terme l’acte relacionat amb el 25 de Novembre, Dia Internacional per l’eliminació
de la violència masclista.
Enguany es va realitzar la VIII Encesa d’espelmes. En el muntatge i repartiment d’espelmes
(400 aproximadament) van participar diferents entitats i grups de formació del municipi:
o

AREA DE JOVENTUT. Can Genís (creació de la cançó i el videoclip). Punt
Omnia (fotografies de la parada "Estimar no fa mal".). Carretó de Can Genís
(activitat als patis). Espai Jove (elaboració de la base per posar les espelmes)

o

PTT-PQPI: Per sisé any consecutiu l’alumnat va donar suport en el muntatge
de les espelmes, un total de 25 alumnes.

L'acte institucional va tenir lloc a la Plaça Nova amb reproducció del videoclip de la cançó
"Fénix" d’una jove palafrugellenca anomenada Anna Saez.
-

L'Espai Jove va crear un quadre on es reproduïa el lema de la campanya d'enguany
"Estimar no fa mal" i al voltant d'aquest es va desenvolupar l'encesa d'espelmes.

-

Durant tot el dia hi va haver una taula amb informacions diverses i espelmes a la Plaça
Nova, informant els i les vianants de l'encesa d'espelmes.

-

Com a activitats relacionades als actes del 25 de novembre es va realitzar:
o

Un taller d’una hora i mitja sobre violències masclistes al Grup de PTT i PQPI

o

El dia 19 de novembre es va organitzar una paradeta a Plaça Nova amb un
photocall on el lema era "Estimar no fa mal" de fons. L'objectiu era aconseguir
que les persones es fessin una fotografia i escrivissin un missatge en contra de
la violència masclista en una pissarra.

o

El dia 19 de novembre es va organitzar un ball country i Lindy Hop a la Plaça
de Can Mario. El lema era "Balla per eradicar la violència masclista". Els i les
participants havien de portar una peça de color lila.

o

Durant 8 dies abans del 25 de novembre es van realitzar una activitat als patis
escolars "Els paranys del amor". Amb la col·laboració del carretó de Can Genis
(Àrea de joventut) es realitzen tallers a l'hora del pati en els instituts de
Palafrugell. Hi havia un carretó en el qual hi havia diverses activitats i materials
informatius. Els alumnes que ho volguessin podien acostar-se per poder
participar i així poder parlar, treballar i pensar sobre la violència masclista.

o

Es van repartir a totes les persones que van participar en els actes bosses de
roba amb el lema "Estima no fa mal".

La difusió de les activitats es va dur a terme mitjançant el web de l'Ajuntament, el Facebook de
l'Espai Dona, el Twitter de l'Espai Dona i el butlletí electrònic "Construint igualtats". També
mitjançant correus electrònics i cartells que es van penjar a diferents espais municipals.
Alhora es va fer difusió de les activitats dutes a terme per l'Associació de Suport a la Dona a
través de la pàgina del Facebook de l'Espai Dona.
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A més a més, es va fer difusió de la línia 900 900 120 mitjançant la signatura del conveni entre
l'Ajuntament, l'IPEP i l'ICD.
Relacionat amb les accions sobre la línia 900 es van dur a terme les següents actuacions:
-

Repartida de cartells, adhesius de la línia 900 900 120 i bosses de plàstic. Se'n van
repartir un total de 400 unitats, amb el logotip de la línia 900 900 120 a tots els
comerços, bars i cafeteries del C/Ample, C/Cavallers, Plaça de l'Església, i en definitiva
de la zona del centre.

-

Es va fer difusió també des de totes les xarxes socials de l'Espai Dona, així com el
Butlletí "Construint Igualtats" i una nota de premsa a Can Bech.

Cartell activitats 25 de novembre

Quadre creat per l'Espai Jove

2.2.2 Accions per a la creació de xarxes socials
1. Redacció del butlletí electrònic "Construint igualtats". Es publica un butlletí cada trimestre.
2. Gestió diària dels perfils del twitter i del facebook.:
- El nom d'usuari del twitter és @donapalafrugell i el nom d'usuari del facebook és
espaidonapalafrugell. L'ús que se'n fa és el d'informar de les accions del Espai Dona així
com de compartir continguts que contribueixin a la reflexió i al debat en temàtica de gènere i
igualtat, i també difondre informació de susceptible interès a la ciutadania de Palafrugell
provinent de fonts municipals. Les etiquetes habituals a l'hora d'escriure missatges són
#IgualtatPalafrugell i #Dones.
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2.3 Activitats de prevenció

Taller

Quin
conte
m'expliques?
Com ho fem a
casa?
I tu què vols ser
de gran?
Publicitat
i
sexisme
Això és amor?

Durada

1'30h
1'30h
1,30h
2h
2h

I tu com ho 2h
veus?
Lleure i igualtat 2h
de gènere

Violències
masclistes

1’30h

Públic objectiu

Alumnat de 4t de
primària
Alumnat de 5è
de primària
Alumnat de 6è
de primària
Alumnat de 2n
d'ESO
Alumnat de 3r
d'ESO
Alumnat de 4t
d'ESO
Grup de
premonitors i
premonitores
Espai Jove
Alumnat de
PQPI - PTT

Nombre de

Alumnat

tallers realitzats

participant

9

180

8

240

8

240

12

300

7

175

12

300

1

15

1

33

-

Taller “Quin conte m’expliques?”. Es van fer 9 tallers a 5 centres de primària d'una hora
i mitja cada taller. L'activitat consisteix a una reflexió sobre la desigualtat entre nens i
nenes i l'explicació d'un conte que fomenta el respecte cap a la igualtat. Els tallers
impartits als grups de 4t de primària.

-

Taller “Com ho fem a casa?”. Es van fer 8 tallers a 5 centres diferents d'una hora i mitja
cada taller. El taller constava de dues activitats. La primera els nens i nenes havien de
fer una reflexió sobre l'organització que tenen a casa seva en les tasques de la casa i
la segona fomentar la reflexió sobre la igualtat entre homes i dones. Els tallers
impartits als grups de 5è de primària.

-

Taller “I tu que vols ser de gran?”. Es van fer 8 tallers a 5 centres diferents d’una hora i
mitja cada taller. L’activitat consisteix a poder reflexionar sobre com són les
professions laborals, quines habilitats són necessàries per a les professions, i fer
èmfasis en la falsa creença de professions dividides pels gèneres. Els tallers impartits
als grups de 6è de primària.

-

Taller “Això és amor?”. Es van realitzar 11 tallers de prevenció de violència en les
relacions de parella a 4 centres educatius de secundària de Palafrugell de 2 hores
cada taller, concretament per als grups de 3er d'ESO. Es van treballar, sobretot, els
mites de l'amor romàntic.
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-

Taller "I tu com ho veus?". Es van realitzar 10 tallers a 4 centres educatius de
secundària de Palafrugell de 2 hores cada taller. El taller amb una metodologia
participativa i dinàmica, permet que l'alumnat pugui opinar, expressar el que sent i
connectar amb el que senten els i les altres. Es treballen continguts de prevenció de
violència en les relacions de parella. S'utilitza un vídeo i se'ls hi demana que facin una
representació de futures formes de reaccionar. Els grups que van rebre aquest taller
eren de 4rt d'ESO.

-

Es va realitzar un taller de "Lleure i igualtat de gènere" de 2 hores pel grup de joves
que feien el curs de premonitors de l'Espai Jove. Aquest va demanar a l'Espai Dona
una sessió per treballar el gènere i el lleure.

-

Taller sobre violències masclistes a l'alumnat de PQPI d'una hora i mitja de durada.

2.4 Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones del municipi de
Palafrugell
El 2016 es va realitzar una pròrroga del III Pla d’Igualtat Municipal entre homes i dones (20132015) i a finals del 2016 es va realitzar l’informe d’avaluació del pla.
El mes de març de 2017 s’ha aprovat al Plenari Municipal el IV Pla d’Igualtat d’Oportunitats
entre dones i homes del Municipi de Palafrugell (2017-2020) impulsat per l’Àrea de Benestar
Social, Ciutadania i Igualtat i coordinat per l’Espai Dona. Aquest pla s’ha elaborat a partir
d’una diagnosi feta durant el 2016.
El Pla d’Igualtat té com a missió treballar de manera transversal la igualtat entre dones i
homes del Municipi de Palafrugell. Està format per 6 eixos, els quals tenen uns objectius i una
sèrie d’accions que han d’executar les diferents àrees i serveis de l’Ajuntament en un període
de 4 anys.
Els 6 eixos del Pla d’Igualtat són:
1. Presència i participació. Trencar la invisibilitat històrica de les dones i treballar
els canals de participació perquè les dones puguin expressar-se i participar de la vida
social i cultural.
2. Reorganització del treball i nous usos del temps. Treballar la segregació
horitzontal i vertical del treball, repensar la organització horària de la societat, nous
usos del temps i treballar la conciliació laboral i familiar
3. Territori. Tenir en compte els diferents usos del territori tenint en compte el
treball productiu i reproductiu i treballar les percepcions de seguretat personal en els
diferents espais i zones de Palafrugell.
4. Coeducació i transmissió d’una cultura igualitària. Promoció d’una educació que
potencia la igualtat així com l’eliminació de qualsevol discriminació.
5. Acció contra la violència masclista. Es pot donar en la parella, en la família, a la
comunitat i en el treball. La violència masclista no és un fet aïllat, sinó que constitueix
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un fet estructural de l’organització d’un sistema patriarcal i es dona en tots els àmbits
socioeconòmics.
6. Compromís del govern local amb la igualtat efectiva entre homes i dones, i la
transversalitat de gènere en les polítiques
El Pla s’ha elaborat a partir de la participació ciutadana feta durant el 2016. Els objectius i
accions del Pla s’han elaborat a han sorgit partir d’una diagnosi que es va recollir a través de
diferents tallers participatius per a entitats i una enquesta online dirigida a la ciutadania.

Sessió participativa amb entitats
del Consell Benestar Social
Sessió participativa amb el Consell
d’Entitats Juvenils
Sessió participativa amb el grup de
premonitors i premonitores de
l’Espai Jove
Enquesta online a la ciutadania
TOTAL

DONES

HOMES

TOTAL

10

2

12

2

16

18

7

6

13

63
82

21
45

84
127

Per elaborar el Pla d’Igualtat es va crear temporalment una Comissió Redactora formada per
diferents àrees de l’Ajuntament i entitats del Consell de Benestar Social. Durant 3 sessions es
van treballar les idees clau de la fase de diagnosi, els objectius i es van proposar les accions.
Van ser unes sessions molt participatives i enriquidores. El resultat, un pla realista, fet a través
de la participació ciutadana i tenint en compte la transversalitat.
L’Espai Dona de l’Àrea de Benestar Social, Ciutadania i Igualtat és qui va acabar de donar-li
forma treballant els indicadors d’avaluació, el calendari d’execució de les accions i el
pressupost destinat a les diferents accions.
El Pla es podrà consultar al web de l’Ajuntament de Palafrugell a partir d’aquest mes d’abril.
De 2017.

2.5 Indicadors
Indicador

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Usuàries
ateses SIAD

91

77

73

85

62

76

93

66

Nombre
participants
activitats

700

620

400

320

202

177

336

500

Nombre
d’alumnes que
han realitzat
tallers
de
prevenció

1240

1243

965

725

214

370

300

135
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2.6 Projectes de futur
1.- Aplicació de les fases i accions del IV Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Palafrugell del 2018
2.- Avaluació de les accions realitzades durant el 2017 del IV Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de
Palafrugell
3.- Continuïtat de les activitats de prevenció en els centres educatius del municipi amb tallers
psicoeducatius.
4.- Butlletí electrònic “Construint igualtats” trimestral
5.- Continuar commemorant i dinamitzant actes entorn el 8 de març, 28 de maig, 23 d’abril
Sant Jordi i 25 de novembre i el sexisme a les festes per la Festa Major
6.- Continuar fent els tallers de prevenció de violències en la parella amb parella de talleristes
home i dona
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3. Oficina Municipal d’Habitatge
3.1 Programa de mediació per al lloguer social
3.2 Prestacions per al pagament del lloguer
3.3 Subvencions per al pagament del lloguer
3.4 Prestacions d’urgència especial per a situacions d’emergència per a l’habitatge
3.5 Cèdules d’habitabilitat de segona ocupació
3.6 Informació i comunicació
3.7 Indicadors
3.8 Projectes de futur
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3.Oficina Municipal d’ Habitatge

3.1 Programa de mediació per al lloguer social
Les persones propietàries d'un habitatge desocupat poden posar-lo en lloguer
mitjançant la mediació de les borses per al lloguer social, òrgans depenents
d'administracions locals i que integren la Xarxa de Mediació. Les borses actuen com a
mediadores entre les persones propietàries dels habitatges i les llogateres i se
n'ocupen de la formalització i seguiment dels contractes. Per a les persones
propietàries vetllen pel bon ús dels habitatges, proporcionen assegurances multirisc i
ofereixen assessorament. Per als demandants d'habitatges cerquen l'habitatge més
adequat i negocien rendes de lloguer per sota de mercat.

Supervisió contractes Borsa
Lloguer
Nous contracte programa de
mediació
Total habitatges Borsa Lloguer
Social

2015

2016

2017

23

22

22

6

6

6

29

28

28

29
28,8
28,6
28,4
28,2

Nº habitatges
Borsa

28
27,8
27,6
27,4
2015 2016

2017

3.2 Prestacions per al pagament del lloguer

Per a persones que tenen concedida la prestació per al pagament del lloguer poden
gaudir-ne l'any 2017 si continuen complint els requisits.

Prestacions per al pagament
del lloguer

2015

2016

2017

155

172

144
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175
170
165
160
155
150
145
140
135
130

nº sol·licituds

2015

2016

2017

Els expedients favorables s’extingeixen quan porten 4 anys seguits rebent la prestació.
Els expedients favorables de prestacions econòmiques d’urgència per atendre
persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament
o d’execució hipotecària, passen a ser prestacions per al pagament del lloguer.

3.3 Subvencions per al pagament del lloguer

Per a nous perceptors, en règim de concurrència competitiva, per a facilitar l’accés i la
permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc
d’exclusió social (Conveni signat entre el Ministeri de Foment (MIFO) i la Generalitat
de Catalunya).

Subvencions per al pagament
del lloguer

2015

2016

2017

199

325

419

500
400
300
nºSol·licituds

200
100
0
2015

2016

2017
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3.4 Prestacions econòmiques d’urgència per a l’habitatge

Per atendre deutes contrets per rebuts impagats de rendes de lloguer, de quotes
d’amortització del préstec hipotecari i per atendre persones que han perdut l’habitatge
a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària.

Prestacions
especial per
d’emergència

a

d’urgència
situacions

2015

2016

2017

11

13

12

13
12,5
12
11,5

Nº PEU

11
10,5
10
2016

2017

2018

3.5 Cèdules d’habitabilitat de segona ocupació

Document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions
mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a
residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats
autoritzades. La cèdula s’anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges
usats o preexistents.

Cèdules d’habitabilitat 2 ocupació

2015
106

2016
136

2017
123
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140
120
100
80

núm.sol·licituds
cèdules

60
40
20
0
2015

2016

2017

A partir de l’any 2017 es poden tramitar les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat
segona ocupació via internet a través de la pàgina de l’Agència de l’Habitatge
Catalunya de la Generalitat de Catalunya, i per tant ha suposat una devallada
l’entrada de sol·licituds a través de l’Oficina Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament
Palafrugell.

de
de
de
de

3.6 Informació i comunicació
• El web municipal de Palafrugell www.palafrugell.cat ha rebut al llarg del 2017 un
total de 19.321 visites a la pàgina d’habitatge.

3.7 Indicadors

Número de visites ateses i tasques d’assessorament i d’informació a l’Oficina
Municipal d’Habitatge.

Persones ateses

2015
9.993

2016
10.233

2017
19.321

20.000
15.000
10.000

Nº atencions

5.000
0
2015 2016 2017
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El trasllat del Centre de Mediació i Convivència i Mediació Habitatge a partir del mes
de març de 2017, a les noves instal·lacions de l’Oficina Municipal ha suposat un
augment considerable de l’activitat relativa als serveis bàsics i generals d’atenció.

Número de persones que han visitat la pàgina web de l’Oficina Municipal d’Habitatge
dins la de l’Ajuntament de Palafrugell.

Visites web

2015
853

2016
878

2017
1.394

1400
1200
1000
800
Nº visites Web

600
400
200
0
2015 2016 2017

3.8 Projectes de futur

•

El trasllat de la oficina d’habitatge, suposa una millora dels espais, dels llocs de
treball i reunions, de l’atenció al públic, de la zona d’espera, augment dels
serveis a l’oficina.......

•

Continuïtat de la Taula de Coordinació d’Habitatge, creada al desembre 2012 i
el seu creixement i potenciació amb la incorporació de nous assistents i
objectius a assolir.

•

Aplicació i desplegament del Decret llei 1/2015, de mesures extraordinàries i
urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos
d’execució hipotecària que estableix la subjecció als drets d’adquisició
preferent de tanteig i retracte a favor de l’Administració de la Generalitat de
qualsevol transmissió d’habitatges ubicats en els 72 municipis de demanda
forta i acreditada relacionats a l’annex del Decret 75/2014, que hagin estat
adquirits pels seus actuals propietaris en procediments d’execució hipotecària o
mitjançant compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària.
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•

Donar compliment a les mesures de la llei 24/2015, de mesures urgents per a
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. (Mesures
contra el sobreendeutament relacionat amb l’habitatge habitual, mesures per a
evitar els desnonaments que puguin produir una situació de manca d’habitatge,
mesures per a evitar la pobresa energètica i mesures per a garantir la funció
social de la propietat i augmentar el parc d’habitatges assequibles de lloguer).

•

Arrel de la suspensió de la llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a
l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial. Es van deixar sense
efecte els articles, 8 apartat e, 10.1, 14.8, 15, 16, 17, la Disposició final tercera,
apartat 3, i la Disposició final sexta.
La supressió dels apartats l’article 16, Obligació de realllotjament en
determinats supòsits de persones o unitats familiar en risc d’exclusió
residencial, va deixar sense efecte l’obligatorietat d’oferir lloguer social als
afectats per l’inici d’un procediment d’execució hipotecària o procediment de
desnonament per impagament de lloguer.
Derivació des de l’Oficina Municipal d’Habitatge de les persones afectades, al
Servei d’Assessorament sobre el deute hipotecari Ofideute a l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya de Girona, de la Generalitat de Catalunya.

•

Com a mesura per a resoldre la manca d’habitatge de les persones o unitats
familiars en risc d’exclusió residencial, s’exercirà un procés informatiu
sancionador a les entitats bancàries amb habitatges buits i amb cèdula
d’habitabilitat, inscrits en el Registre d’habitatges buits i habitatges ocupats
sense títol habilitant de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

•

Tramitació i gestió dels diferents ajuts de l’Agència de l’Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, per a evitar el desnonament de persones o unitats
familiars que no puguin afrontar el pagament del lloguer i deutes de lloguer i
hipoteca.

•

Tramitació i gestió de les inscripcions de la sol·licitud en el Registre de
sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial de l’Agència de l’Habitatge de la
Generalitat de Catalunya.

•

Tramitació i gestió de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació
a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de Girona, de la Generalitat de
Catalunya.

•

Tramitació i gestió de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús
residencial i d’habitatges de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de la
Generalitat de Catalunya.

•

Potenciació del programa de mediació per al lloguer social de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya amb l’ajut del 50% de l’ibi als propietaris, per part de
l’Ajuntament de Palafrugell, preus de lloguer per sota de mercat i ajustats a la
situació econòmica actual, gestió i tramitació de contractes gratuïta per a les
dues parts, contracte de lloguer de 5 anys de durada, assegurances multirisc i
de defensa jurídica gratuïtes durant la durada dels contractes, mediació entre
les dues parts.
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•

Treball conjunt amb el conveni de col·laboració signat per l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i diferents entitats bancàries, per promoure l’ocupació
d’habitatges per destinar-los a lloguer assequible.

•

Sol·licitud de Subvenció a la Diputació de Girona als ajuntaments per estudis,
plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge any
2017, pel finançament del Servei d’Intermediació en l’àmbit d’Habitatge.
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4.Cooperació

4.1 Ajuts a projectes de cooperació
La Junta de Govern Local del dia 16 de gener de 2017 ha aprovat l´obertura de la
convocatòria d´ajudes a projectes de solidaritat i cooperació per al 2017, amb efectes 1 de
gener, d´acord amb el reglament vigent en aquesta matèria. Data límit de presentació: 15/03
La presentació de projectes al registre d’entrada, es fa mitjançant instància específica on es
demana, a banda de les dades de l’entitat, diversos camps relacionats directament amb el
projecte, la qual cosa proporciona una visió general del mateix.
Projectes subvencionats a la convocatòria 2017
Aprovació inicial: Junta de Govern Local, sessió de 20 d’abril

ENTITAT

PROJECTE

PAÍS

Unitat
Solidària

Àpat diari per a 3 escoles i
un institut a Huehuetenango

Guatemala

11.250,00

EXECUTAT I
JUSTIFICAT
X

Lembarki

Vacances en família 2017

Sàhara

7.618,00

X

Projecte
Xevi

Construcció d’un mercat
cobert a la població de
Diannah
La salut, un dret universal

Senegal

6.254,00

X

Sàhara

4.300,00

X

Ateneu de Proyecto interétnico integral
Palafrugell
de salud comunitaria

Colòmbia

6.870,00

X

Ateneu de Canalització, proveïment i
Palafrugell
distribució d’aigües a Tzeltal

Mèxic

7.148,00

X

Lembarki

SUBVENCIÓ

Els projectes presentats es divideixen entre els continents africà i americà.
Pel que fa a la distribució per sectors, els projectes se centren en la salut, la cultura de la
pau, l’alimentació i desenvolupament social.
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4.2 Emergències humanitàries
Les entitats de referència són Creu Roja i el Fons Català de Cooperació, tot i que
puntualment, altres entitats de la Taula Municipal de Solidaritat i Cooperació, s’encarreguen
de gestionar també aquests projectes.

Emergència

País afectat

Entitat gestora

Terratrèmol

Mèxic

Huracà Irma

Cuba

Fons Català de
Cooperació
Creu Roja

Quantitat
3.000,00
3.000,00

El Reglament d’Ajuts a Projectes de Cooperació estableix el màxim d’un 15% de la partida a
situacions d’emergència.

4.3 Altres projectes subvencionats a través del Fons Català de
Cooperació
PROJECTE
Subvenció projecte 2907. Agenda
llatinoamericana 2017

PAÍS

Honduras

SUBVENCIÓ

1.500,00

EXECUTAT I
JUSTIFICAT
X

4.4 Altres aportacions
PROJECTE
Quota de soci Fons Català de Cooperació

SUBVENCIÓ
1.100,00

Quota Amnistia Internacional

41,60

Aportació projecte Agenda Llatinoamericana Mundial

800,00

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament està en permanent contacte amb el
Departament, a través de les circulars, actes i convocatòries de reunions, informacions
sobre activitats, mocions solidàries i justificacions de projectes suvencionats, així com
campanyes d’emergència. També ofereix recursos pedagògics en l’àmbit de la Cooperació
Internacional.
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4.5 Activitats de difusió i sensibilització
DATA
19/01

PROJECTE
Exposició El futur comença avui

LLOC
TMP

19/01

Documental Fundació Vicente Ferrer

Centre Educació

02/03

CME

24/09

Documental Escola en trànsit. Open Cultural
Center
Concert benèfic de joves intèrprets. Creu Roja

1/02

Gran Recapte

Palafrugell

8/12

Caminada Cap nen sense joguina. Creu Roja

Palafrugell

15/12

Presentació de l’Agenda Llatinoamericana

Biblioteca

TMP

4.6 Indicadors
Indicador
Projectes aprovats

2014
5

2015
6

2016
6

Import de les ajudes ONG
locals
Emergències

44.318,74

44.996.86

43.500,00

5

2

2

Import emergències

15.000,00

6.000,00

6.000,00
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5.Servei Municipal d’Acollida
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, dóna 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 que 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 utilització.
Al llarg d’aquest 2017, la tècnica d’acollida ha fet un dia d’atenció setmanal, els divendres al
matí, de 9 a 15h. als serveis socials.
En el conveni signat amb el Consell Comarcal del Baix Empordà per l’any 2017 també s’ha
comptat amb la figura d’una tècnica de polítiques migratòries contractada 15 hores mensuals
donant suport, orientant i coordinant a la tècnica d’acollida i realitzant les sessions de
coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic (mòdul C).

5.1 Perfil dels usuaris
El Servei de Primera Acollida ha atès durant el 2017 un total de 112 persones, amb les
quals s’hi han fet unes 127 intervencions. 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 en major mesura pel propi servei d’acollida (seguiments), en segon lloc pels
serveis jurídics, en tercer lloc pels serveis socials i finalment pel padró municipal.

Homes
Al Servei d’Acollida encara hi
arriben més dones que homes,
tot i que s’han anat igualant els
percentatges.

Dones

Total

Total

%

Total

%

Total

%

2016

35

39,3%

54

60,7%

89

100

2017

52

46,4%

60

53,6%

112

100
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El 55,36% de les persones ateses són d’origen marroquí i el 24,11% provenen d’Hondures.
La resta, són de diversos països tal i com s’especifica a la taula següent:

Homes
NACIONALITAT
Bolívia
Colòmbia
El Salvador
Espanya
Gàmbia
Hondures
Marroc
Paraguai
Perú
Rep. Dominicana
Rep. Txeca
Rússia
Senegal
Síria
Ucraïna
Veneçuela

Nº
Absolut
0
1
0
1
2
6
37
1
0
0
0
1
0
0
1
2

Dones
%

0%
33,3%
0%
50%
100%
22,2%
59,7%
100%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
50%
40%

Nº
Absolut
1
2
1
1
0
21
25
0
1
1
1
0
1
1
1
3

TOTAL
%

100%
66,7%
100%
50%
0%
77,8%
40,3
0%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
50%
60%

Nº
Absolut
1
3
1
2
2
27
62
1
1
1
1
1
1
1
2
5

%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Procedència
70
60
50
40
30
20
10
0
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La situació administrativa de les persones ateses ha estat, majoritàriament, sense permís de
residència (el 67,86%), per aquest motiu, el tipus de demanda que s’ha registrat fa
referència a donar informació general
Nº
sobre l’itinerari d’acollida individualitzat
SITUACIÓ ADMINISTRATIVA
%
Absolut
i el compliment de requisits per
Sense permís de residència
67,86%
76
tramitar l’informe d’arrelament. Val a
Residència llarga durada
16,97%
19
dir que les persones amb el permís
Residència temporal
8,93% caducat també s’haurien d’incloure
10
Permís caducat
2,68% aquí, arribant al 70% de persones
3
Permís comunitari
1,78% ateses sense permís de residència.
2
DNI
1,78% Especial atenció requereixen també el
2
TOTAL
112
100
8,93% de persones amb residència
temporal, per tal d’informar-los dels requisits de renovació i derivar-los, si cal, a fer formació i
l’informe d’integració social. Tot això amb l’objectiu d’evitar la irregularitat sobrevinguda, que
l’any 2017 ha afectat al 2,68% dels usuaris atesos.
Al llarg d’aquest 2017, des del Servei de Primera Acollida s’han tramitat un total de 14
certificats d’acollida.

5.2 Sessions de coneixement de l’entorn (Mòdul C)
Des del Servei d’Acollida es posa a disposició dels usuaris un espai de formació que es fa
mitjançant les sessions de coneixement de l’entorn.
Aquestes sessions s’estructuren amb dos 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.
Els objectius generals de les sessions de coneixement de l’entorn són:
 Proporcionar a les persones assistents a les sessions un seguit d’eines i
coneixements bàsics per a millorar la seva autonomia en la seva acollida, inclusió,
pertinença i participació social al municipi.


Animar a les persones formades en acollida que a la vegada informin i formin sobre
els serveis i recursos de l’entorn a altres persones de les seves comunitats i famílies
compatriotes.



Evitar i/o minimitzar, riscos d’exclusió social i situacions de desigualtat.



Promoure el coneixement de la llengua.



Fer un treball transversal en relació al procés d’acollida en el qual participin
representants de tots els serveis i recursos del circuit d’acollida del municipi.
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Els objectius específics són:
 Garantir que els destinataris de les sessions coneguin els serveis i recursos de la
ciutat per poder-los utilitzar com tota la resta de la població (amb condicions
d’igualtat de drets i de deures) i així poder millorar les condicions de vida pròpia i de
les seves famílies, el seu sentiment de pertinença a la vila, la seva visualització en
l’ús dels equipaments, la seva participació pública...


Llengua i aprenentatges instrumentals bàsics: Impulsar
l’aprenentatge del català (i d’altres aprenentatges instrumentals).



Recollir informació de les diferents realitats, escoltar les seves necessitats d’acollida,
atendre dubtes, orientar... Derivació de casos, si s’escau, a serveis específics.



Valorar el funcionament de l’actual circuit d’acollida i detectar, si s’escau, disfuncions
o aspectes millorables del mateix.



Fer un treball de sensibilització amb les persones tècniques dels serveis o recursos
del municipi a partir de la seva participació a les sessions d’acollida.

l’alfabetització

i

En total, aquest 2017, s’han fet 2 mòduls de coneixement de l’entorn de 15 hores de durada
cada un, el primer s’ha realitzat de febrer a juny i el segon d’octubre a novembre de 2017.
Al mòdul realitzat al primer semestre ja s’hi van aplicar canvis en l’horari en comparació de
l’any passat, va passar a ser els divendres al matí enlloc de les tardes, tot i així, es va
respectar l’estructura en 10 sessions d’hora i mitja cadascuna. En canvi, al segon semestre,
ja es va realitzar el mòdul d’una forma més compacte, en 6 sessions de dues hores i mitja
els matins de dilluns, dimecres i divendres durant dues setmanes.
El dia 22 de setembre de 2017 vam realitzar una coordinació del Servei d’Acollida i Serveis
Socials amb la resta de professionals dels diversos serveis implicats en les sessions de
coneixement de l’entorn. Es va informar de la voluntat de canviar el format de les sessions i
es varen recollir les necessitats i demandes dels professionals per tal de millorar el mòdul:
-Realitzar la sessió de l’OAC a la Sala de Plens de l’Ajuntament per tal de donar una
benvinguda més institucional.
-Reorientar algunes de les sessions per tal de fer-les més dinàmiques.
-Realitzar un qüestionari d’avaluació d’alguna sessió per tal de recollir la valoració dels
participants, a més d’una avaluació de tot el mòdul l’últim dia.
-Unificar els logotips que hi ha al material que s’utilitza al llarg del mòdul C.
L’estructura bàsica d’una sessió del primer semestre ha estat aquesta:
De 10.00 a 10.15h Arribada dels assistents.
De 10.15 a 11.00h Presentació de la professional convidada i inici de la xerrada.
De 11.00 a 11.30h

Torn obert de preguntes, resoldre dubtes individuals,
conclusions. Recull de dades d’assistència.
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L’estructura bàsica d’una sessió del segon semestre ha estat aquesta:
De 9.30 a 9.45h

Arribada dels assistents.

De 9.45 a 10.30h

Presentació de la professional convidada i inici de la primera
xerrada.

De 10.30 a 10.45h

Torn obert de preguntes, resoldre dubtes individuals,
conclusions.

De 10.45h a 11.30h

Presentació de la professional convidada i inici de la segona
xerrada.

De 11.30 a 11.45h Torn obert de preguntes, resoldre dubtes individuals, conclusions
De 11.45 a 12h

Avaluació si s’escau i recull de dades d’assistència.

1.1.Entrevista inicial
Com a novetat, en el mòdul del segon semestre s’han dut a terme entrevistes inicials amb
les persones interessades a fer el curs. Aquesta entrevista serveix per a recollir les dades
bàsiques de la persona, fer la inscripció i passar un breu qüestionari sobre temes que es
tractaran durant les sessions per tal de valorar els coneixements inicials de la persona.
La informació que recollim ens és d’interès per veure el nivell de català o castellà que tenen,
el grau de coneixement de la societat catalana, el nivell d’estudis, etc. fet que cal tenir en
compte a l’hora d’elaborar un primer perfil del grup amb el que s’haurà de treballar.
1.2.Sessió inicial o de benvinguda
La finalitat de la sessió inicial o de benvinguda és donar als usuaris del servei una
benvinguda formal i solemne al municipi.
La tècnica de polítiques migratòries fa una introducció de la societat catalana, del territori,
dels fets culturals i gastronòmics més rellevants, així com un repàs per la situació social i
política del moment.
1.3. Sessions específiques o temàtiques
En cadascuna de les sessions de caire més específic es dóna a la persona una informació
detallada sobre un tema, amb l’objectiu de poder donar totes les eines per a conèixer el
funcionament íntegre de la vida administrativa, social i cultural de Palafrugell.
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En cada sessió es convida un tècnic municipal (en el cas del segon semestre ja van ser
dos), d’aquesta manera s’aconsegueix un tracte proper i de complicitat amb els agents
socials del municipi.
1.4. Entrevista final
Com a novetat, en el mòdul del segon semestre s’han dut a terme entrevistes finals amb les
persones que han assistit com a mínim al 75% del mòdul. Aquí es torna a passar el mateix
qüestionari que a l’entrevista inicial per tal de comprovar l’evolució dels coneixements.
D’aquesta manera es pot valorar si el certificat serà només d’assistència o d’assistència i
aprofitament.
Les sessions de coneixement de l’entorn que s’han realitzat durant el 2017 es resumeixen
en:

De febrer a juny

DATA

TEMÀTICA

DURADA

PARTICIPANTS

24/02/2017 Societat Catalana I

1.5h

25

03/03/2017 Societat Catalana II

1.5h

30

17/03/2017 Ajuntament / OAC

1.5h

33

31/03/2017 Sistema educatiu i formació d’adults

1.5h

22

07/04/2017 Medi ambient

1.5h

19

28/04/2017 Seguretat ciutadana i convivència. Mediació

1.5h

No consta

12/05/2017 Ocupació / IPEP

1.5h

13

26/05/2017 Joventut i Associacionisme

1.5h

14

09/06/2017 Assessorament legal

1.5h

10

16/06/2017 Sistema sanitari

1.5h

13

15 h

Mitjana: 19

30/10/2017 Societat Catalana

2.5h

17

03/11/2017 Ajuntament / OAC i Medi Ambient

2.5h

19

06/11/2017 Joventut i Associacionisme

2.5h

17

08/11/2017 Sistema sanitari i Ocupació i Emprenedoria

2.5h

12

Novembre

TOTAL

10/11/2017

Sistema educatiu i formació d’adults i
Assessorament legal

2.5h

17

13/11/2017

Seguretat ciutadana i convivència. Mediació
Tancament i avaluació

2.5h

15

TOTAL

15 h

Mitjana: 16
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Del mòdul de Coneixement de l’entorn, realitzat el primer semestre de l’any 2017 s’han
emès 13 certificats d’assistència per a persones que han vingut a un mínim del 75% de
les sessions i 10 certificats d’assistència més, a persones que ja havien iniciat el mòdul
l’any 2016 i venien a recuperar les hores que els mancaven.
Al segon semestre s’han emès 16 certificats d’aprofitament als alumnes que han assistit al
mínim del 75% i han superat la prova de coneixements.
En total l’any 2017 s’han emès 39 certificats de mòdul C.

Les entitats i/o serveis col·laboradors
El nostre model d’acollida es basa en buscar la complicitat de tots els agents socials del
municipi que d’alguna manera o altra estan vinculats a l’acollida de les persones
nouvingudes, és a dir, que formen part del circuit d’acollida.
La relació amb els diferents agents que treballen al municipi en matèria de salut, educació,
treball, etcètera és de gran importància per a desenvolupar amb èxit el projecte de les
sessions d’acollida, i és per això que esdevé una prioritat per al projecte mantenir-hi una
excel·lent coordinació.
La tècnica d’acollida té relació amb diferents professionals de l’ajuntament: des de tècnics
de Serveis Socials amb qui es coordina per anar en la mateix a línia i no interferir en la seva
funció, fins a les persones responsables del SIAD amb qui pot fer col·laboracions concretes
en matèria de mediacions interculturals, passant per les tècniques de l’IPEP a qui pot
sol·licitar informació sobre cursos o formacions específiques.
A totes aquelles persones col·laboradores directament amb les Sessions d’acollida els
volem agrair el seu esforç i la seva dedicació per a fer possible el desenvolupament d’aquest
projecte, la filosofia del qual es basa en aquest treball en xarxa.
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TEMÀTICA I PERSONA
DE REFERÈNCIA

Ajuntament de Palafrugell

DATA

OBJECTIUS
La tècnica i la coordinadora del Servei d’Acollida
de Palafrugell expliquen els objectius de la
formació així com aspectes bàsics d’organització.
Explicar trets bàsics de la cultura popular
catalana, el sistema de valors preponderant a
Catalunya, exposar dades bàsiques sobre els
diferents governs de la Generalitat de Catalunya,
etc.
Exposar dades bàsiques del municipi: població,
activitat econòmica preponderant, serveis bàsics
a la ciutadania, espais de comunicació dels
ciutadans, òrgans de govern, etc.
Informació bàsica del sistema educatiu.
Informació específica sobre educació d’adults.
Calendaris de matriculacions.
Informar i sensibilitzar al voltant de la participació
dels pares i mares a l’escola.
Informació bàsica sobre els serveis sanitaris.
Circuits, targeta sanitària, vacunacions,
embarassos.
Informació sobre l’atenció general i
especialitzada dels diferents serveis.
Donar informació bàsica de la gestió de residus
al municipi. Oferir una explicació de l’evolució
dels residus en el medi ambient.
Informar i sensibilitzar al voltant de la participació
dels pares i mares a l’escola.

Societat Catalana
(Salima Kallouche i
Meritxell Coll)

24/02/2017
03/03/2017
30/10/2017

El municipi
(Lídia Gonzàlez)

17/03/2017
03/11/201

Sistema Educatiu,
Formació de persones
adultes
(Santi Pareras i Bàrbara
Romero)

31/03/2017
10/11/2017

Sistema Sanitari català
(Maite de Cos)

16/06/2017
08/11/2017

Medi Ambient
(Rut Palomeque)

07/04/2017
03/11/2017

Seguretat Ciutadana i
convivència. Policia
Local
(Joan Roca)

28/4/2017
13/11/2017

Explicar quins tipus de policia podem trobar i
donar pautes de seguretat i convivència.

12/05/2017
08/11/2017

Donar informació bàsica sobre el món laboral:
dades d’ocupació, sectors amb més
ocupabilitat...
Compartir recursos i espais on buscar feina,
parlar del procés de preparació per a fer-ho, .....

Ocupació i
emprenedoria. IPEP
(Tània Segués i Sònia
Planas)

Assessorament legal
(Laura Tomàs de Creu
Roja)
Joventut i
Associacionisme
(Dolors Giménez i Vicky
Blanco)
Mediació
(Jordi Vencells)

09/06/2017
10/11/2017

26/05/2017
06/11/2017
28/04/2017
13/11/2017

Informar de les principals novetats en matèria
d’estrangeria (decrets, lleis) per a poder realitzar
els tràmits per regularitzar la seva situació. És
també un espai on fer preguntes i resoldre
dubtes.
Conèixer els recursos que el municipi de
Palafrugell ofereix als i les joves del municipi.
Visitar els espais dedicats a activitats i
dinamització juvenils.
Explicar què és la mediació i com es gestiona a
Palafrugell
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5.3 Sessions de coneixement laboral (Mòdul B)
Durant el primer semestre del 2017 es va realitzar un curs de coneixement laboral (mòdul B)
en conveni amb Càritas. Concretament es varen dur a terme 10 sessions d’1,5h. durant
els mesos d’abril a juny.
Des del Servei d’Acollida Municipal vam derivar els participants, vam fer les inscripcions i
vam emplenar la documentació que exigeix el Fons Social Europeu a l’hora de justificar les
accions formatives realitzades.
En aquest mòdul hi varen haver 27 persones inscrites i es van emetre 22 certificats
d’assistència.
A partir de l’estiu, la Generalitat de Catalunya, va donar la competència de realització dels
mòduls B al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Per aquest motiu ha estat necessari
pactar la realització dels mòduls amb aquest servei. Durant el segon semestre del 2017 el
SOC no ha realitzat cap curs. Tot i així, al mes de novembre, va dur a terme a La Bisbal
d’Empordà una prova de coneixements laborals. De les 27 persones de Palafrugell que
hi vam derivar, tan sols 4 persones varen fer la prova i d’aquestes, 3 la varen superar. A
aquestes 3 persones el SOC els ha expedit el corresponent certificat.

5.4 Indicadors
Evolució de les atencions individuals:

ANY
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

TOTAL
22
74
61
61
242
122
89
127

L’any 2014 es va viure un repunt molt elevat d’atencions fetes. A partir d’aquí hi ha hagut un
clar descens durant dos anys. Aquest 2017 l’evolució ha tornat a ser positiva.
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Evolució de l’assistència a les sessions d’acollida:
Enguany podem fer una mirada retrospectiva comparativa des de l’any 2011, pel que fa a les
dades d’assistència a les sessions de coneixement de l’entorn. Les xifres són les següents:
 L’any 2011 la mitjana d’assistència a les sessions va ser de 60 persones (90 en el
cas més nombrós i 32 en el que hi va haver menys assistents).
 L’any 2012 la mitjana d’assistència a les sessions va ser de 46 persones.
 L’any 2013 la mitjana d’assistència a les sessions va ser de 60 persones.
 L’any 2014 la mitjana es situa en 48 persones, registrant pujades de fins a 60
persones en algunes sessions d’acollida.
 L’any 2015 la mitjana d’assistència a les sessions ha estat de 26 persones.
 L’any 2016 la mitjana d’assistència a les sessions ha estat de 19 persones (31
persones el grup més nombrós i 8 en el que hi va haver menys assistents).
 L’any 2017 la mitjana d’assistència a les sessions s’ha situat en 17 persones.
Tot i haver baixat considerablement el nombre d’assistents a les sessions cal tenir en
compte que s’ha situat en un nombre correcte per tal de poder treballar adequadament en
grup, atenent les característiques heterogènies de cada persona (nivell d’estudis,
comprensió de la llengua, etc.) per tal d’assegurar una bona adquisició dels coneixements.

ANY
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

TOTAL
60
46
60
48
26
19
17
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Evolució dels certificats de mòdul C emesos:
ANY
2016
2017

TOTAL
18
39

Certificats mòdul C
emesos
50
40
30
20
10
0
2016

2017

Evolució dels Certificats d’Acollida emesos:
ANY
2016
2017

TOTAL
12
14

Certificats d'acollida
emesos
16
15
14
13
12
11
10
2016

2017

5.5. Projectes de futur
Un cop fet l’anàlisi de les dades exposades anteriorment podem dir que de cares al 2018
ens plantegem consolidar la bona evolució del servei.
Creiem que la reorganització del mòdul C ha permès alliberar hores a la tècnica d’acollida,
fet que s’ha notat en l’increment del nombre de persones ateses i intervencions fetes. De la
mateixa manera, acotar els mòduls C amb un grup tancat i fer-los en un format més
compacte ha fet augmentar el nombre de certificats emesos. Per aquest motiu la intenció és
continuar fent-los de la mateixa manera.
Pel que fa als mòduls B seguirem treballant conjuntament amb el SOC per tal d’apropar la
formació al municipi, perquè ha quedat palès que la gent té molta dificultat per desplaçar-se.
Caldrà treballar amb professionals de diversos serveis per tal de revisar els circuits de
derivació al Servei d’Acollida Municipal. En aquest sentit ens preocupa el baix nombre de
Memòria 2017
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derivacions provinents del padró, que principalment hauria de ser la porta d’entrada de la
majoria d’usuaris del nostre servei.
De cares al 2018 també ens plantegem fer una petita campanya de difusió dels tríptics que
ha fet la Generalitat sobre la irregularitat sobrevinguda a diversos serveis i establiments
per tal de fer arribar la informació a la població que es podria veure afectada.
Una altra línia d’actuació que seria molt interessant començar a treballar és amb les
persones reagrupants en primera instància i més endavant amb les que arriben
reagrupades, per tal de fer-ne seguiment i un acompanyament, si cal, durant el procés.
Per últim, però no menys important, voldríem contribuir a promoure la formació en matèria
d’estrangeria i d’altres temes relacionats amb l’acollida per aquells professionals del municipi
que hi estiguin interessats.
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6. Mediació

6.1 Programa de Mesures alternatives
El programa de conciliació i reparació municipal neix a Palafrugell l’any 2010 i es troba dins del
conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Palafrugell per a l’aplicació de mesures alternatives a persones menors d’edat
denunciades per consum o tinença de drogues. A nivell municipal es va plantejar la necessitat de
donar resposta a diferents problemàtiques detectades en els i les joves del municipi a partir de la
reparació de danys i la resolució de conflictes.
El desenvolupament del programa fa possible una resposta municipal individualitzada a les
infraccions de l'ordenança municipal i persegueix provocar en els menors, que acullen de manera
voluntària a aquesta mesura un reconeixement de la situació, que surti més empoderat i amb més
informació i que conegui els recursos del municipi.
La finalitat d’aquest programa és que el menor i la família que s’acollen al mateix puguin tenir un
espai educatiu de reflexió, responsabilització i apoderament per mitjà del treball individual, familiar,
social i comunitari. Es tracta de donar la possibilitat al menor que comet una infracció d'acollir- se
a una mesura educativa, alternativa a la sanció econòmica, a través d'un procés de mediació
reparadora.

6.2 Mediacions interpersonals i familiars
Les Mediacions Interpersonals són processos entre iguals que tracten de satisfer la suma de les
necessitats i els interessos de les dues parts que es troben en una situació de conflicte, a través
de l’assoliment d’ acords verbals o escrits on es puguin expressar aquells pactes que resultin
satisfactoris per ambdues persones que han participat i treballat en el procés de mediació.
Aquelles mediacions que fan ressò del que seria la mediació més tradicional, és a dir, dues parts
que intenten resoldre el conflicte que els preocupa mitjançant el diàleg acostumen a ser conflictes
veïnals (desatenció dels espais compartits o propis, definició de la propietat, sorolls, molèsties per
a l’ús dels elements comuns, problemes vinculats a la tinença d’animals domèstics i etc), familiars
(intergeneracionals, definició de custòdies, separació de parelles, pensions econòmiques,
problemes de comunicació i etc) o també conflictes en l’àmbit laboral (entre socis o entre
treballadors i el propi empresari).

6.3 Mediació en matèria d’habitatge
Aquesta categoria sorgeix com a resposta a la situació social i a una valoració de la necessitat que
presenta la nostra població, amb la finalitat d’evitar els desallotjaments dels habitatges i l’exclusió
social d’aquesta part de la població afectada pels impagaments obligacionals de l’habitatge, ja
sigui d’ hipoteca o bé de lloguer, sempre i quan aquest constitueixi el domicili habitual.
Cal diferenciar la gestió dels dos tipus de mediació en matèria d’habitatge: la mediació en
habitatges hipotecats i en habitatges de lloguer. Aquest any cal destacar l’augment de peticions
d’intervenció en casos d’ocupació d’habitatges buits.
Respecte als primers, als casos d’ocupació, es tractaria d’una categoria que respon a l’ocupació
il·legal d’habitatges buits propietat de bancs. La il·legalitat de l’ocupació deriva de la manca de

legitimació per a ocupar-lo, ja que no hi ha l’autorització per part de la propietat ni verbal ni
contractual. El tipus d’intervenció feta respon també a la figura de la intermediació per tractar-se la
propietat d’una entitat financera.
A banda dels 110 casos oberts en el decurs del 2017, cal destacar els expedients que provenen
d’anys anteriors, 2013, 2014 i 2015 i 2016. Aquests últims són expedients que per la seva
complexitat i pel retard en la seva tramitació per part de les entitats financeres majoritàriament
(destacar que el volum més important dels casos d’anys anteriors son d’hipoteca) o la lentitud dels
casos que estan enjudiciats, encara no han pogut ser resolts. Per altra banda, un gran nombre es
mantenen oberts per seguiment de tràmits posteriors de control, o bé, els més antics, per que
finalitzada una primera petició s’enllaça amb tràmits posteriors o de seguiment i control que fins
que no finalitzen no es donen per tancats, garantint d’aquesta manera, una gestió integral i
completa.
El centre segueix integrant la Taula d’Habitatge.
Tots aquests elements fan possible el proporcionar una resposta social directa i eficaç a través del
procés de la Mediació a totes les persones en conflicte demandants del servei.

6.4 Mediació comunitària
La finalitat del servei és constituir-se en un instrument de pont entre les persones per afavorir un
canvi constructiu en les relacions i en la convivència ciutadana, així com per facilitar la participació
en processos d’intervenció en conflictes des de la mirada del desenvolupament comunitari.
Per tal d’aconseguir aquest objectiu, hem treballat en el desenvolupament de diferents projectes:
• Intervenció en les comunitats de veïns i veïnes amb una visió comunitària.
• Intervenció a l’espai públic.
• Accions en foment de la convivència:
 Intervenció en comunitats de veïns i espai públic
Des dels inicis, la mediació sempre ha trobat un terreny propici per a desenvolupar-se allà on hi ha
hagut concentració de població en un mateix lloc. Aquesta densitat ha afavorit la creació d’edificis
on hi conviuen moltes famílies diferents i sovint que tenen cultures o necessitats diverses. Aquesta
diversitat, que ens enriqueix i que fa que siguem una comunitat viva, també propicia que sorgeixin
qüestions a resoldre. I un d’elles és com compartim els espais comuns que ens envolten. Aquesta
necessitat de viure en comú, per altra banda, també genera l’esperança de que puguem ser
capaços de fer compatible la convivència, tant en espais privats com en públics, i alhora
desenvolupem la idea de ciutadania on tots som subjectes actius que tenim drets i deures.
Des d’un bon inici, les comunitats de veïns, i també els espais públics, són una bona escola per
fomentar el civisme i la convivència amb aquell que és diferent a mi i ens pot permetre treballar la
responsabilització, cultura del diàleg i fins i tot, el sentiment de pertinença amb ciutadans que
podrien utilitzar accions més destructives.
El que es pretén és acompanyar les comunitats en la construcció d’unes dinàmiques positives que
fomentin l’esperit del concepte de ciutadania i al mateix temps ajudar-los quan apareixen
problemàtiques que demanen de la intervenció directa per a ajudar a gestionar millor qualsevol
problemàtica. La intenció sempre serà la de fomentar la responsabilització, capacitació i sobretot
arribar a que tothom escolti l’altre i es senti escoltat.

Des del Centre de Mediació i Convivència es té un especial interès en dos tipus de comunitats:
- Les comunitats multi-problemàtiques. Perquè es veuen desbordats per diversos fronts i els
intents fallits de resolució per si sols pot arribar a desmoralitzar tant a la junta com al propi
administrador. Ens aquests casos, quan ens arriben la gestió és més complexa i ja cal una
gestió especialitzada que normalment haurà d’aprofitar els diversos recursos en xarxa que
disposa l’Ajuntament.
- Les comunitats sense administrador. Normalment fruït de una deficient gestió econòmica,
que sol ser un indicador avançat del que serà una comunitat problemàtica en un futur. En
aquestes comunitats la convivència es malmet al mateix ritme que es deteriora l’edifici
sense conservació ni neteja. Aprofitant l’experiència en el treball en la part econòmica de la
gestió de comunitats es posa a disposició d’altres comunitats amb indicadors semblants
com a factor de prevenció per a evitar que arribin a situacions més complexes.
 Mediadores per a la convivència
Des de l’any 2009 l’Àrea de Benestar Social (Espai Dona) conjuntament amb l’Àrea d’Atenció a la
família del Consell Comarcal del Baix Empordà aposten pel treball psicoterapèutic de grup amb
dones. En el treball de grup es donen situacions i aprenentatges que no es poden donar a les
sessions individuals. Es complementen i enriqueixen mútuament el treball personal.
Actualment es duien a terme dos grups: un grup per dones que han viscut situacions de violència
masclista i un altre grup per mares per treballar les competències marentals. La valoració de les
dones és molt positiva i moltes d’elles van manifestar que els agradaria donar-los continuïtat.
A més a més, des de el Servei de Mediació i Convivència s’han portat a terme projectes de
mediadors naturals amb l’objectiu de donar eines de resolució de conflictes a persones que
tinguessin les característiques de liders naturals del poble,
És per aquest motiu que van decidir donar continuïtat als grups de dones i ampliar-lo amb aquesta
mirada de la mediació natural, oferint-les treballar en grup eines de resolució de conflictes.
Va començar el 13 de febrer i va acabar el 24 d'abril. es duia a terme els dilluns a Can Genís de
10.00 a 12.00. Es van fer 10 sessions
Les 7 primeres sessions es va treballar contingut i eines d'autoconeixement per la resolució de
conflictes i les 3 següents es va treballar a partir de la seva experiència.
Hem estat fent sessions de tancament amb les dones que finalment van acabar el grup i algunes
d'elles han reconegut que algunes de les decisions importants que han pres en aquests mesos els
ha ajudat molt les eines del curs. Hem passat unes enquestes de satisfacció també. Comenten
que els ha ajudat molt les eines d'autoconeixement, respiració i relaxació.
 Xerrades de difusió de la mediació:
Des del Servei de Mediació s’han organitzat quatre xerrades a petició del Servei d’Acollida (dues),
del d’Alfabetització i dels estudiants d’assistència domiciliaria. L’objectiu ha estat reflexionar i
donar a conèixer la mediació, el nostre servei municipal i en general, la gestió en positiu dels
conflictes.

 Intervenció a la comunitat educativa:
Durant aquest any 2017, des del Centre de Mediació i convivència de Palafrugell s’han realitzat
les següents intervencions en els diferents equipaments educatius, amb la finalitat de seguir
treballant en la comunitat de població més jove del municipi per tal de sensibilitzar, difondre i
treballar la cultura del diàleg i pau.
-

Accions a l’ Escola Torres i Jonama:
•

Dues sessions xerrades a les dues línies de 6è de Primària enfocades a la gestió
positiva dels conflictes.

•

Un taller a les dues línies de 6è de Primària citades en el punt anterior i també a les
dues línies de 5è de primaria amb el nom de: “Com soluciono els meus conflictes?”

•

Una xerrada al claustre de l’Escola, destinada a explicar els diferents models de gestió
de conflicte que es poden utilitzar en aquesta temàtica.

•

Una xerrada als pares i mares dirigida a reflexionar sobre la comunicació amb els fills i
filles.

- Accions a l’ IES Frederic Martí.
•

Una xerrada de mediació a les quatre línies de 4rt d’ESO.

•

Dos tallers participatius a les quatre línies de 4rt d’ESO assenyalades en el punt
anterior amb l’objectiu de treballar l’escolta activa i les violències i ciberbullyng.

•

I finalment, s’ha dut a terme una xerrada sobre la mediació i les possibles sortides
professionals relacionades amb la pressió de mediador/a a cada línia de 1r de
Batxillerat.

Institut Baix Empordà
•

Seguint una trajectòria llarga amb aquest Institut aquest 2017 hem continuat treballant amb
l’alumnat de 4º de l’Eso a través d’ unes xerrades sobre la mediació.

 Comissió de ciutadania i convivència
Des de el Servei de Mediació vam formar part de la Comissió de treball de Ciutadania I
Convivència amb l’objectiu de reflexionar conjuntament amb altres entitats sobre el tractament de
la diversitat al poble i la possibilitat de crear espais informals de relació entre col·lectius, entitats i
persones.
Durant 2017 ens hem trobat el 3 de Febrer, 24 de Març, 24 d’Abril, 22 de Maig i posteriorment
amb reunió extraordinària el 8 de Setembre, que arrel dels atemptats a Barcelona i Cambrils
desencadenen en un projecte de Treball per la Convivència (Desenvolupat a Projectes de Futur)

6.5 Treball en xarxa, coordinació i formacions
La coordinació amb altres agents i entitats, és a dir, el treball en xarxa, forma part d’aquest
programa i de la pràctica dels seus professionals.
Dins l’objectiu de capacitació a tota la ciutadania en eines de resolució de conflictes enguany hem
donat formació a les següents Àrees i entitats del municipi:
ÀREA

Benestar Social i
Ciutadania

TIPUS FORMACIÓ

Formació al Personal del CAP

Benestar Social i
Ciutadania
Benestar Social i
Ciutadania

Dones per la Convivència

DATES
30 i 31 de gener,
14 i 21 de febrer,
2, 9 i 28 de
març., 5 d’abril i
12 i 19 de juny
13, 20 i 27 de
febrer, 6, 13 i 27
de març , 3, 10,
24 d’abril

HORES
LECTIVES

40

20

Xerrades IES Baix Empordà

24 de maig

2

Benestar Social i
Ciutadania

Xerrades IES Frederic Martí

27 de març, 3
d’abril (2
sessions), 18
d’abril, 28 d’abril,
24 de maig, 25
de maig

7

Benestar Social i
Ciutadania

Xerrades Escola Torres i Jonama

15 y 26 de març

4

Benestar i
Ciutadania

Xerrades escola Torres Jonamà

27 de març, 30
de març, 6
d’abril, 19 d’abril,
20 d’abril, 12 de
maig

Benestar Social i
Ciutadania

Jornada de Formació

Benestar Social i
Ciutadania

Formació Taller Escolta Activa
IES Frederic Martí

Benestar Social i
Ciutadania

Formació Taller Violències i
Ciberbullyng
IES Frederic Martí

Benestar Social i
Ciutadania

Formació Taller “Com soluciono els
meus conflictes?”
Escola Torres i Jonama

3 de juny
16 de Novembre
(2 sessions) i 17
de Novembre (2
sessions)
14 de Desembre
(2 sessions) i 15
de Desembre (2
sessions)
4 de Desembre
(4 sessions)

6

5

4

4

4

6.6 Indicadors

COMUNITARI
INTERPERSONAL

HABITATGE

66

217

Participants Directes
Totals
Participants Directe
per cada 1.000
Habitants
Assistents a
activitats de
formació
Assistents a
activitats de
formació per cada
1.000 Habitants
Agents facilitadors
per al convivència
per cada 1000
Habitants
% mediacions amb
acords
% mediacions sense
acord
% derivats o
interromputs

Mesures Escola Altres* Comunitats

15

857

102

160

TOTAL

1417
62’35

90

90

3’95

3’95

0

45%

87%

67%

70%

64%

8%

13%

11%

0%

8%

47%

0%

22%

30%

28%

Dades generals del servei de mediació

TOTAL

Mediació
comunitària

Mediació
Interpersonal

Mediació
habitatge

Mesures
Restauratives

TOTALS

22

45

113

8

188

En matèria d’habitatge els indicadors de medició amb acord o sense, no es signifiquen atesa la
diversitat d’intervencions sigui un assessorament o una informació.
Taula I. Evolució en el temps del nombre de casos que arriben al servei
Indicador
Nombre de casos que arriben al Centre de
Mediació i Convivència (CMiC)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

84

99

108

111

128

188

En aquesta taula es pot veure com la línea ascendent del nombre de casos oberts i atesos va
creixent any rere any fins arribar als 185 casos de l’any 2017. El creixement d’aquest any és
superior al 40%, degut a un especial augment en casos d’ocupació irregular dels habitatges.
Aquest és un indicador que mostra l’augment constant dels casos, la consolidació del servei ofert i
ens porta a reflexionar sobre la necessitat de redimensionar el servei
Taula II. Casos tancats
Tipus de mediació

Núm. casos

Comunitària

20

Interpersonal

36

Habitatge

24

Mesures alternatives

5

TOTAL

85

6.2.- Indicadors dins l’àmbit de la mediació interpersonal i familiar:
Taula III. Tipologia dels casos oberts dins de la mediació interpersonal

Tipus de Conflicte
interpersonal

Núm.
casos

Convivència veïnal

21

Contractual

4

Familiar

13

TOTAL

36

Taula IV. Tipologia dels casos tancats dins de la mediació interpersonal
Tipus de tancament
Acord

16

Sense acord

3

Derivat i/o interromput

17

TOTAL

36

Taula V. Tipus d’intervencions i nombre de persones implicades en les intervencions

Indicador
Sessions individuals

57

Sessions conjuntes

10

Persones implicades de manera directa

66

Persones implicades de manera indirecta

69

6.3 Indicadors dins l’àmbit d’habitatge:
Taula VI. Tipologia de Casos Oberts
1er semestre

2n semestre

Total

Hipoteca

14

11

25

Lloguer

16

13

29

Ocupació

30

29

59

TOTAL

60

53

113

Taula VII. Casos tancats
Casos tancats
2017

1er semestre

2n semestre

Casos 2017

5

6

11

Casos 2016

2

2

4

Casos 2015

3

1

4

Casos 2014

2

1

3

Casos 2013

0

2

2

TOTAL

12

12

24

Total

Taula VIII. Tipus de tancament
1r
semestre

2n
semestre

Resolts

10

11

21

No resolts

1

2

3

TOTAL

11

13

24

Tancats

Núm. de
casos

Taula X. Nombre de Persones implicades

1r sem

2n sem

Total

Persones implicades de manera
directa

132

92

224

Persones implicades de manera
indirecta

55

45

100

TOTAL

187

137

324

6.4.- Indicadors en matèria de mediació comunitària
Taula XI.- Nombre d’intervencions a les comunitats de veïns
Indicadors

Quantitat

Comunitats ateses

16

Nombre d’intervencions

203

Taula XII. Nombre d’intervencions a l’espai públic
Indicadors

Quantitat

Conflictes a l’espai públic

2

Nombre d’intervencions

9

Taula XIII. Nombre d’intervencions en casos de veïnatge

Indicadors

Quantitat

Casos de veïnatge

17

Nombre d’intervencions

94

Taula XIV. Casos comunitaris gestionats

Indicadors

Quantitat

Casos oberts abans de 2017

8

Casos oberts en el 2017

20

Casos tancats en el 2017

20

Taula XV. Nombre de casos de mesures restauratives
Mesures alternatives

Núm. de
casos

oberts

9

tancats

9

Taula XVI. Total d’intervencions comunitàries
NINDICADORS

QUANTITAT

Tipologia: Veïnatge

94

Tipologia: Comunitats

203

Tipologia: Espai públic

9

Tipologia: Mesures
restauratives

60

TOTAL INTERVENCIONS

366

6.6 Projectes de futur
Mediació interpersonal
El proper 2018 es preveiem continuar amb les mediacions interpersonals en aquells casos de
veïnatge que no impliquin a tota la comunitat. Són aquells casos en els quals només atenem i
treballem amb dues o tres persones i estan vinculats a les diferents problemàtiques que ja hem
citat: molèsties per animals de companyia, sorolls, brutícia; posicions contràries a com utilitzar els
elements comuns, discrepàncies alhora d’entendre i dur a terme accions o activitats dins la
comunitat i altres. En aquest sentit, entenem que el treball en conflictes interpersonals concrets
que alhora protagonitzen persones que viuen i es troben en comunitats més grans (comunitats de
veïns, urbanitzacions, barris) fomenta i impacta també en la convivència general d’aquell espai

més gran. És a dir que possiblement, el treball interpersonal tindrà un petit o gran impacte en la
convivència comunitària. Possibilitant també la millora de la comunitat.
Per altra banda, i com hem pogut comprovar, després de posar de manifest el nostre treball en
mediacions familiars a serveis socials i treballar coordinadament amb aquesta àrea, els casos han
augmentat considerablement gràcies a les derivacions efectuades. Per tant, durant el proper 2018
seguirem el camí començat ja que creiem que la gestió pacífica i positiva per als conflictes que
proposa la mediació és una via molt més idònia i curosa per als conflictes interpersonals que altres
vies de resolució de conflictes existents, però molt especialment en els casos on les persones
implicades tenen un vincle familiar i/o es troben en una situació de vulnerabilitat social.
Mediació en temes d’habitatge
Les circumstàncies socials i la demanda creixent d’aquest tipus d’intervenció creiem que fa
necessari valorar-ne ja no la seva continuïtat si no la de preveure un espai temporal més ampli per
a cobrir la forta demanda i la complexitat de la intervenció. S’aposta per seguir treballant i donar
cobertura a una demanda d’interès i alhora necessària tant des del punt de vista de l’usuari com
de la política municipal ates el problema social que està generant la manca d’habitatge i la manca
de polítiques d’habitatge que estiguin a l’abast del servei local que pugui donar resposta a
l’alarma social de la pèrdua. La idea és seguir treballant amb l’adaptació als canvis que van sorgint
en aquesta matèria. Treballar conjuntament amb tots els serveis que requereixin la nostra
participació i col·laboració per la informació i els coneixements generals que obtenim amb les
nostres intervencions, especialment amb matèria d’ocupació i, d’aquesta manera mantenir el
servei en la línea més puntera i pionera dins de la nostra comarca.
Mediació comunitària
Arrel dels atemptats de Barcelona i Cambrils de l’Agost de 2017, s’ha considerat oportú crear una
proposta de treball per aprofundir en la millora de la convivència a tot el municipi i que, sobretot,
potenciés la cohesió, inclusió, inter-actuació i lluita contra el discurs de l’odi. Després de realitzar
una sessió extraordinària de la Comissió de Convivència, s’ha continuat treballant amb aquesta
proposta de treball que inclou 6 temàtiques prioritàries i sobretot, aprofitar els recursos que ja
disposa l’ajuntament per a promoure propostes realitzables, implicar el màxim de gent possible,
portar a terme les diferents propostes i que aquestes accions arribin a una gran part de la
població. Aquestes àrees són:
- Associacions. On s’inclouen les associacions de cultures diverses ( incloent les dues
mesquites i una associació sud-americana) i les diferents associacions més populars del
poble. Aquest punt el gestiona el PLIS amb la nostra col·laboració per a tot el tema de
dinamització i implicació dels grups
- Escales de Veïns. Espai gestionat des de Mediació, on es desenvolupen 3 accions,
sempre amb l’objectiu comú del pla de treball :
• Creació de cartell de fomentar la convivència en escales de veïns. Posteriorment
caldrà ser difós entre totes les comunitats, en especial on hi hagi més diversitat
• Creació de consells per a la gestió econòmica de les comunitats, amb aportacions
dels administradors de finques
• Trobades amb presidents d’escala per a buscar bones pràctiques basades en la
seva experiència i com poden ser extrapolades a d’altres comunitats
- Educació i Família. Gestionat per la pròpia àrea amb col·laboració nostra. La voluntat és
que el nou projecte educatiu de ciutat arribi i impliqui a tothom

-

-

-

Joves. Des de l’Àrea de Joventut s’ha proposat incloure en el Consell de Joves a les 5
joves que varen participar en el procés previ de la proposta de treball. Aquest Consell és
espai de trobada i de generació de propostes per a la millora del municipi des de l’òptica
dels joves. Estarem en contacte per a poder fer devolucions o si ens necessiten per a
qualsevol ajut
Dones. Es realitza des de la comissió d’Igualtat ja que els objectius que proposa el pla de
treball són coincidents amb el seu objectiu d’incrementar la participació de dones amb
altres cultures a l’esfera pública
Referents per la convivència. S’hi treballarà un cop s’hagin desenvolupat la resta de grups i
així poder tenir correctament identificats qui poden ser aquests referents, com ens hi
relacionarem i com els implicarem

Accions en foment de la convivència
•

Combatre estereotips, els tòpics i els falsos rumors, promovent el coneixement, la reflexió i
el debat al voltant dels reptes que planteja per a la convivència l’augment de la diversitat
sociocultural a través de la Comissió de ciutadania i convivència que hem constituït amb el
Consell de Benestar Social
Donar continuïtat a la feina realitzada a les escola Torre Jonama i l’ Institut Frederic Martí
i ampliar l’àrea d’actuació a la feina començada a l’institut Baix Empordà.

•

Formar en la cultura del diàleg i la mediació i fer recerca de MEDIADORS NATURALS
municipi, amb l’objectiu de donar eines i fomentar habilitats encaminades a la millora de
comunicació i a la gestió col·laborativa de conflictes. De fet, el projecte de Dones per a
convivència ens ho plantegem com un projecte de mediadores naturals per començar
2018.

•

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, com
per exemple el treball iniciat amb Espai Dona, 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. Crear aliances noves(per exemple amb
el nou Espai LGTBI la possibilitat de fer cercles restauratius a les escoles i instituts en cas
de que calgui.

al
la
la
al

Coordinació
La previsió, és continuar les reunions periòdiques amb tots els integrants de les diferents àrees del
departament de benestar social per a facilitar la nostra col·laboració, la interacció i la informació
que permetrà les diverses funcions de benestar social.
Respecte a la mediació comunitària a Pla de Barris, les seves propostes podrien ser, d’una
banda, poder acompanyar en els processos de tancament de les obres de millora de les
comunitats i d’altre, fer un estudi de la repercussió que ha tingut la mediació comunitària des del
començament del projecte fins al 2018, any de finalització del mateix.

Respecte la mediació hipotecària, és vital mantenir i enfortir la coordinació en el treball, la
implicació en aconseguir l’objectiu de la protecció de l’habitatge, la complicitat en la comunicació,
en la informació, i en tots els àmbits que dia a dia ens anem trobant davant aquesta problemàtica,
coordinació que, alhora que anem avançant, es va fent més amplia i de molt més abast,
treballadores socials, Oficina d’Habitatge, Oficina del Ciutadà, Recaptació, PAH, Col·legi
d’Advocats de Girona.
Mediació a l’àmbit d l’Administració Local
El suport i la col·laboració de l'administració local són imprescindibles per al desenvolupament del
Projecte d'Intervenció Comunitària. La vocació comunitària de la intervenció no pot donar-se
sense tenir en compte el paper de l'administració local, i per això és necessari un treball
d'identificació, reconeixement i potenciació del paper dels diferents agents de l'administració local
en el desenvolupament de la convivència intercultural, per mitjà de les següents accions:
- Presentació del projecte als polítics i Caps d’Àrea de l’Ajuntament amb l’objectiu de
aconseguir el compromís en la participació del Projecte, escoltant les seves necessitats i
fer que siguin els promotors del Projecte a les seves Àrees.
- Intercanvi de coneixements amb altres experiències locals.
- Formació per treballar en clau positiva el tema de la diversitat i formular noves estratègies
de intervenció des de la seva responsabilitat.
Difusió
Tenint en compte que el Servei de Mediació i Convivència ha crescut amb noves mirades i nous
projectes de convivència aquest any hem revisat els continguts dels díptics del Servei dins d’un
plantejament conjunt d’intervenció amb Agents Cívics i Policia Local.
De cara a l’any 2018 continuar donant difusió als àmbits de la mediació a la ciutadania,entre
d’altres:
- Fer col·laboracions amb Radio Palafrugell per parlar, cada mes, de temes que poden
interessar a la ciutadania.
- Donar a conèixer els nostres projectes a altres municipis.
- Contactar amb diaris per fer algun reportatge sobre la manera que tenim de treballar la
convivència a Palafrugell.
- Parlar de mediació als nostres politics i tècnics de les diferents Àrees de l’ajuntament per
tal de difondre la cultura de pau de manera transversal.
- Difondre a les comunitats de veïns els materials elaborats dintre del pla de treball per la
convivència és a dir, el cartell per a la convivència, els consells per a la gestió de la
comunitat i les bones practiques resultants de les trobades amb els presidents d’escala.
Tot i comptar amb la col·laboració dels diferents agents comunitaris implicats en la gestió
de comunitats, caldrà molt treball de camp per a difondre el material treballat
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1 Teatre
1.1 Catàleg Escènics
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
Actuació Carnestoltes Biblioteca
Sons per a nadons a la Biblioteca
Actuació Festes de Primavera
Contes i tallers imans a la Biblioteca
Musinfant Biblioteca
Contes Infantils a la Biblioteca
Principal de La Bisbal
Principal de l’Escala
Flama de Farners
Ciutat de Girona
Ciutat de Girona
Flama de Farners

Data
17/02
31/03
01/06
21/04
11/05
03/06
23/04
28/07
04/08
21/07
25/08
08/09

Espectacle
País de Xauxa
Alquímia musical
Jordi Tonietti
La Sal d’Olot
Mònica Sàbat
La Sal d’Olot
Associació Dos per Quatre
Associació Dos per Quatre
Associació Dos per Quatre
Associació Dos per Quatre
Associació Dos per Quatre
Associació Dos per Quatre

2 Programació teatral
Assistents: 8.037
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 la
programació pròpiament professional. Les de Cinema i Teatre de Palafrugell treballen
intensament al llarg de l’any i són part important de la programació. Igualment, el teatre
social, promogut per l’Àrea de Joventut i les funcions organitzades per diferents centres
educatius, també juguen un paper important a l’escenari del TMP.

Espectacle
Cleo...patra!
El Parany
Teatre Social
La Reina de la Bellesa
La Boda de Sophie
Teatre Social
Tots eren fills meus
Marc Martínez
Casal Total
La autora de Las Meninas
El marit de la Marina és
mariner
Oncoamades

Data
27-29/01
10-12/02
17/02
03-05/03
17/03
21/02
05/05
02/06
27-28/07
11/10
28-29/10

Companyia
Cefeida
Dom Teatre
Joventut
Actua!
Ass.Esclerosi Múltiple
Joventut
La Gespa Teatre
Ítaca
Casal Teatre
Temporada Alta
TriArt

Assistència
670
432
229
305
304
103
171
68
870
252
379

12/11

Oncolliga

286
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Un tret al cap
TEATRE INFANTIL
TEATRE INFANTIL
FESTIVAL
TEATRE INFANTIL

Ajuntament de Palafrugell

25/11
03-05/04
31/05
08/06
18/12

Temporada Alta
Escola Pi Verd
Escola Prats Carrera
Escola Torres Jonama
Escola Torres Jonama

413
2085
600
400
470

1.3 Cine Club Garbí
Ha tingut 19.235 espectadors. Les sessions tenen lloc durant els caps de setmana, tot i que
queda lleugerament alterada per la programació estable del TMP.
Enguany s’han millorat els programes de mà i s’ha posat en marxa el sistema de pagament
amb targetes Visa, MasterCard i American Express. El preu s’ha mantingut a 5 € / sessió.

1.4 Teatre les escoles
Assistència: 2.085
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 dels nostres centres educatius i el cost és de franc. A banda de les
escoles de Palafrugell, també hi assisteixen les de Mont-ras i Esclanyà, així com els
alumnes del Centre Tramuntana.
Espectacle
Somnis de sorra
El silenci d’Hamelin
En Jan Totlifan
El tresor pirata

Data
14/02
22/02
14/03
28/03

Companyia
I tú què pintes
Farrés Brothers
Estaquirot Teatre
Marionetes nòmades

2 Música
2.1 Concerts Joventuts Musicals
L’Ajuntament, mitjançant conveni, segueix fent una aportació econòmica anual a Joventuts
Musicals per elaborar una programació estable de música a 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 de JJMM d'Espanya.
Espectacle
VOOOOX!
Elina Sitnikava
Opera jove: Il Convito
Ferran Talarn, guitarra
Schubert i el cinema mut
Dinamita la Sarsuela
Abbiamo tenore!
Duo DeLis

Data
18/03
26/03
14/05
17/06
14/07
03/08
18/11
16/12

Assistents
87
38
77
48
64
82
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La resta de la programació de Joventuts Musicals, tenen lloc a Calella i a l’ermita de Sant
Sebastià.

2.2 Música a les escoles
Pel que fa a la música, segons estipula el conveni signat amb Joventuts Musicals de
Palafrugell, aquesta entitat programa audicions escolars adreçades a les escoles.

3 Espectacles infantils
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,
una gran part dels quals tenen lloc al TMP. Amb La Xarxa es convenien les actuacions per al
públic infantil d’entre 3 i 12 anys, però també s’intenta captar públic adolescent.
Espectacle
Els tres porquets es caguen
de por
Les supertietes
Plors de cocodril
Animació per Sant Jordi
Festa Final de Temporada
Gargot de joc
Aladdin
La volta al món
Tea Time

Companyia
Samfaina de
Colors
Les Bianchis
La Pera Llimonera
Jordi Tonietti
El burro dels jocs
Guixot de 8
La roda Prod.
Encara farem salat
Txema Màgic

Data
22/01

Assistència
266

19/02
19/03
23/04
20/05
23/09
21/10
18/11
17/12

202
197
165
104
140

La majoria d’espectacles tenen lloc al Teatre Municipal de Palafrugell. La resta, s’organitzen
a la plaça de Can Mario o bé a l’espai de La Bòbila.
Altres espectacles destinats a públic infantil: Cavalcada de Reis, cantates, audicions de les
diverses escoles, lliurament premis concurs pessebres, lliurament premis policia local, final
de curs casal Il·lusions...

4 Exposicions
4.1 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.
Exposició
El futuro empieza hoy
Els nens i la Policia Local a Palafrugell. Posem
colors a l’educació viària
Exposició treballs guanyadors 32è Premi M.Sagrera
25è aniversari Oficina de Català
Gent... Pintura de Víctor Dolz

Lloc
Tabarín
Tabarín
Tabarín
Tabarín
Tabarín

Dates
10-29/02
11-19/03
21/04 a 01/05
21/04 a 01/05
Juny
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EAT by Casamar – Fotografies d’Anna Bussot
Josep Pla al Tabarín
Aniversari Prats de la Carrera
PaJazzfrugell. Fotografies de Sergio Sabini
9a Mostra escolar de pintura Rodolfo Candelaria
Onades de vida. Pintura de Sergio del Rio
Pessebres de Playmobil de Jordi García

Sala exposicions
Tabarín
Sala exposicions
Sala exposicions
Tabarín
Sala exposicions
Tabarín

19-31/08
19-31/08
19-31/08
8-21/10
10-19/11
15/12 a 7/01
12/12 a 19/01

4.2 La Galeria
L’espai de La Galeria, està situat a l’edifici de la Fundació Vila Casas, a Can Mario.
Exposició
Pintura de Lola Barranco i fotografia de Josep
Vilallonga

Dates
4 al 27 d’agost

4.3 La Bòbila
Aquest espai, situat al c/Garriga, s’ha consolidat com a lloc de referència per a la celebració
de moltes activitats, organitzades per entitats diverses de Palafrugell.
Esdeveniment
Pista de gel
Festa Solidària
Entaulats
Àpat solidari
Flors i Violes
Sopar Festes de Primavera
Festival de Country
Dinar de germanor
Festival de Dansa
Taller de dibuix de Festa Major
Presentació documental colla
Festival Swing Out Costa Brava
Aniversari Birres Braves
Exposició ornitològica
La Castanyada
Gran Recapte d’Aliments (Logística)
Pista de Gel

Data
Fins al 7/01
24/02
25/03
2/04
1/05
6/05
11 al 14
11/06
30/06
20/07
5/08
2/09
16/09
21/10 a 17/11
18/11
1 i 2/12
Desembre

Organitzador
IPEP
Món Petit
Afatram – Ajuntament
Oncolliga Girona
IPEP
Associació de Carrossaires
ECMA Country
Penya Barcelonista
La Buleria
Cultura
Colla Garnatxa
Lindy Hop Empordà
Birres Braves
Ass.Ornitològica Baix Empordà
La Xarxa
Càritas
IPEP

Diverses entitats com l’Esbart Mestre Sirés, l’Associació de Carrossaires de Palafrugell i
l’ECMA-Associació Europea de Música Country, utilitzen l’espai per a realitzar diversos
assajos relacionats amb les seves activitats.
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5 Festes Populars i tradicionals
Coordinació i programació de festes populars i tradicionals, amb el suport d’altres àrees o
oferint suport a d’altres àrees: Cavalcada de Reis (5 de gener), Sant Jordi i Flors i Violes (23
d’abril), Trobada de Puntaires (primavera), Festa Major (Santa Margarida, 20 de juliol),
Diada Nacional de Catalunya (11 de setembre), activitats de Nadal (Pessebre Vivent de
Llofriu).
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.
Cobla
Baix Empordà
Foment del Montgrí
Foment del Montgrí
La Principal de La Bisbal
Costa Brava
Costa Brava
Costa Brava
Ciutat de Girona
Principal de l’Escala
La Flama de Farners
Les Casanoves
Els Rossinyolets
Ciutat de Girona
La Vila de La Jonquera
La Flama de Farners
Punt Cat Cobla
Baix Empordà

Data
01/01
20/01
17/04
23/04
07/07
14/07
20/07
21/07
28/07
04/08
11/08
18/08
25/08
01/09
08/09
11/09
13/12

Lloc
Sant Sebastià
Sant Sebastià
Sant Sebastià
Plaça Nova
Plaça Nova
Plaça Nova
Església i Plaça Nova
Plaça Nova
Plaça Nova
Plaça Nova
Plaça Nova
Plaça Nova
Plaça Nova
Plaça Nova
Plaça de Can Mario
Can Bech
Sant Sebastià

Altres audicions: Llafranc, tots els dimarts d’agost a les 19.00h, amb la cobla La Flama de
Farners i Llofriu, el dia 20 d’agost per la Festa Major, amb la Cobla La Principal de l’Escala.

6 Sant Jordi
Palafrugell organitza una trentena d’activitats per celebrar la Diada de
Sant Jordi, des de l’Àrea de Cultura al Teatre o a la biblioteca, des del
Museu del Suro o des de la Fundació Josep Pla. L’acte central de la
Diada va ser per desè any consecutiu la Lectura continuada de l’obra
literària de Josep Pla. Enguany el llibre escollit ha estat Viatge a
Rússia el 1925, inclòs a El Nord, volum V de l’Obra Completa de
l’escriptor.

Esdeveniments al TMP
Trobades poètiques
Recital ‘Entre dos mars’
Lliurament 32è Premis M. Sagrera

Data
16/04
20/04
21/04

Organitzador
Amics del Racó Poètic
Àrea de Cultura
Àrea d’Educació

Àmbit de Serveis a les Persones
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25è Aniversari de l’Oficina de Català i
Lectura de Poemes d’arreu del món
Cinema en català ‘Incerta glòria’
Lectura continuada
Recital ‘Josep Pla. Terra, vila i mar’
amb Toti Soler i Joan Massotklainer
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21/04

Servei de Català

21/04
23/04
23/04

Cine Club Garbí
Àrea de Cultura
Àrea de Cultura

7 Festival de Jazz Costa Brava
Assistents al TMP: 406
Dia
12/10
12/10
12/10

Lloc
Plaça Nova
Plaça Nova
Centre Fraternal

13/10
13/10
13/10
14/10
14/10
14/10
15/10
15/10
15/10

Biblioteca
Plaça Nova
Teatre Municipal
Plaça Nova
Plaça Nova
Teatre Municipal
Plaça Nova
Plaça Nova
Pati Can Genís

Activitat
Dani Nel·lo. Los saxofonistas salvajes
Groovin’ High Trio
Jazz & Rouge. The Black Barbies +
Restaurant El Càntir by Pere Malagelada +
Celler Espelt Viticultors de l’Empordà
Un passeig pels estils del jazz
David Pastor Nu Roots 3T
La La Land. Projecció cinema
L’Escola de Música de Palafrugell
Celeste Alías & Guillem Arnedo Band
Myles Sanko presenta Just Being Me
L’Escola de Música de Palafrugell
Barcelona Jazz Orquestra & Gemma Abrié
Radament

Street Jazz Costa Brava
L’Street Jazz Costa Brava neix amb la voluntat de fer créixer el propi Festival de Jazz Costa
Brava. Així, durant el primer cap de setmana posterior a la Diada Nacional, es va oferir una
programació de jazz realitzat i sorgit de Catalunya, amb diverses actuacions, totes elles
gratuïtes i a la Plaça Nova.
Dia
09/09
09/09
09/09

Lloc
Plaça Nova
Plaça Nova
Plaça Nova

Activitat
Dave Mitchell & Fredrik Carlquist
Chino & The Big Bet
Big Mama Montse & Víctor Puertas
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09/09

Plaça Nova

Koko Jean & The Tonics

10/09
10/09

Plaça Nova
Plaça Nova

Shu Shu & Sinead Savage
Jazzcare All Stars

8 Indicadors
Indicador
Espectadors TMP
Exposicions
Espectacles
realitzats
(professional i
amateur)
Espectacles
infantils
Total
esdeveniments
Espectadors Cine
Sessions

2017
48.273
12
57

2016
49.525
15
38

2015
46.055
13
40

2014
41.555
15
51

51

30

29

24

121

102

106

124

19.235

19.707

18.382
320

14.638
321

A banda dels espectacles pròpiament, les instal·lacions del TMP es cedeixen a diverses
entitats públiques i privades per al desenvolupament de les seves activitats: 42 reunions i
assemblees, 10 reunions i presentacions, 23 cursos/jornades treball, 30 actes diversos, 79
assaigs, etc, per la qual cosa es fa difícil quantificar el total d’usuaris:
El vestíbul del TMP, funciona també com a punt d’informació de la programació cultural del
municipi, i també com a Oficina de Turisme, durant els mesos d’estiu i Setmana Santa.
Pel que fa als mitjans de difusió, s’utilitzen els plafons informatius a les vitrines del Tabarín,
a més de la pantalla digital situada a l’entrada del TMP.
Tota la programació i informació d’interés cultural es penja a les diferents xarxes socials de
palafrugellcultura (web cultura,Twitter, Facebook i Instagram), així com al web municipal.
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1 Dades del servei
La Biblioteca de Palafrugell és un equipament públic d’àmbit local que facilita tot tipus
d’informació i coneixement a la ciutadania de Palafrugell i comarca. Aquest equipament és
d’entrada lliure per a tothom i dóna accés a la lectura, a la cultura i a l’educació.
El fons documental, els recursos tecnològics disponibles i la difusió d’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.
Actualment, la biblioteca disposa d’una Sala Polivalent per fer activitats i exposicions. A
l’estiu disposa d’un servei de Biblioplatja a Tamariu i un Punt de Lectura a la zona de Calella.
Aquest any 2017, la Biblioteca ha rebut una mitjana de 337 usuaris diaris en els 295 dies
d’obertura, i s’han realitzat uns 42.848 préstec de documents en les seves 41,50 hores
setmanals d’obertura al públic.
RESUM DADES 2017
Visites a la Biblioteca

Visites sense desglosament.
Visites en línia (webs i xarxes)
Visites Presencials Dia (mitjana)

198.882
118.455
337

Fons de Documents
Total Fons Documental

Documents en Préstec
Documents exclosos

62.046
56.821
5.225

Carnets Usuaris/es

Carnets Totals
Carnets Infantil i Joves
Carnets Adults
Carnets Entitats

18.279
4.383
13.824
66

Documents Prestats

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

42.848
29.577
1.852
9.821
1.511

Préstec Interbibliotecari

Documents Servits
Documents Rebuts

1.219
1.217
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Préstecs
Préstecs.

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

42.848
34.262
6.424
438

TIC. Noves Tecnologies 2017

Usuaris. Ús TIC 2017
Usuaris. Ús Wifi 2017
Sessions Obertes PC's 2017
Sessions Obertes Wifi 2017

1.373
962
15.754
7.984

Activitats. 2017.

Número Actes
Número Assistents 2016

221
6.082

Arteca. 2017.

Nous Artistes 2017
Peces Noves al Fons
Préstecs. Totals
Artistes Arteca. Total.

6
6
20
121

2 Préstec i consulta
La Biblioteca disposa d’un fons documental variat i divers. Els usuaris poden fer préstec
d’aquests documents i emportar-se el material a casa - o a la feina - per la seva lectura o
visualització. El volum de material documental en préstec per individu són 15 llibres, 7 dvd’s i
7 Cd’s per 30 dies de marge. El personal de la biblioteca també treballa preparant lots de
documents de més de 30 obres per a entitats del municipi com escoles, aules, llars d’infants
o associacions veïnals i entitats de Catalunya o Espanya.
El 2017, s’han fet uns 42.848 préstecs per tipus d’usuari ; 6.424 d’usuaris infantils i joves,
34.262 usuaris adults i 438 préstecs a entitats de Palafrugell i comarca.
Préstec per Tipus de Document: Llibres. Revistes. DVD. CD.

PRÉSTEC PER DOCUMENTS 2017
Documents prestats total 2017

Transaccions
de préstec per
tipus de
document

Renovacions per
tipus de
document

Total préstecs
per tipus de
document

35.700

7.148

42.848

24.042

5.535

29.577

1.637

215

1.852

Documents prestats sonors

1.289

222

1.511

Documents prestats audiovisuals

8.657

1.164

9.821

Documents prestats electrònics

47

8

55

Documents prestats altres

28

4

32

Documents prestats llibres i fullets
Documents prestats publicacions
periòdiques
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Préstec per Usuari : Totals, infants i joves, adults i entitats
Actius

Transaccions de
préstec per
tipus d'usuari

Renovacions per
tipus d'usuari

3.445

35.700

7.148

42.848

2.605

28.849

5.413

34.262

810

5.667

757

6.424

22

336

102

438

8

848

876

1.724

PRÉSTEC 2017
Usuaris de préstec total. 2017

Usuaris de préstec adults total
Usuaris de préstec infants i joves total
Usuaris de préstec entitats total
Usuaris de préstec altres persones

Total préstecs
per tipus
d'usuari

Préstec interbibliotecari (de biblioteca a biblioteca) i préstec a entitats

La biblioteca facilita l’accés a tot el fons de les les biblioteques del Sistema de Lectura
Pública de Catalunya per mitjà del préstec interbibliotecari gratuït a tots els ciutadans. Les
entitats de la població gaudeixen de condicions especials i més flexibles en el servei de
préstec.
Durant el 2017 hem continuat la col·laboració amb entitats del municipi, com per exemple, la
col·laboració amb l’oficina de Català de Palafrugell amb els lots de llibres de lectura fàcil, la
col·laboració amb l’Espai Dona amb els contes coeducatius, el préstec documental de suport
al Centre Psicopedagògic Ludus de Palafrugell, l’intercanvi de lots de llibres amb la
Biblioteca de Tolosa, al País Basc o el servei de lots de llibre pel foment a la lectura a
l’Escola Torres Jonama, entre altres. La biblioteca ofereix també maletes viatgeres amb
documents seleccionats per edats i necessitats lectores.
Si fem un repàs a les xifres de préstec interbibliotecari del 2017, a la biblioteca hem rebut uns
1217 documents demanats pels nostres usuaris a altres biblioteques catalanes i hem servit
del nostre fons 1219 documents a més de 60 biblioteques de tot Catalunya.

PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI 2017
Documents Servits
a biblioteques catalanes
Documents Rebuts des
de biblioteques catalanes

Documents
originals
inclosos en un
lot

254

Documents
originals un per
un

Total documents
originals

Total

1.219

1.219

1.219

963

1.217

1.217
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3 Servei d’informació i orientació
L’Equip humà que treballa a la biblioteca orienta i assessora als 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 com són Twitter,
Facebook o Instagram.
En aquest any 2017, la Biblioteca de Palafrugell disposa de pàgina web pròpia i treballa
intensament amb les xarxes socials – Facebook, Twitter i Instagram – per arribar e informar
virtualment als nostres usuaris . També s’utilitzen eines del núvol com Drive, Dropbox o
Picmonkey.
Els enllaços virtuals de la biblioteca són :
A.- www.bibgirona.cat/biblioteca/palafrugell.
B.- www.facebook.com/biblioteca.palafrugell
C.-http://twitter.com/palafrugell
D.-https://www.instagram.com/bibliotecapalafrugell.
El tema tecnològic avança ràpidament i durant el 2017 hem deixat de treballar i actualitzar el
nostre blog (http://bibpalafrugell.blogspot.com.es) per centrar la nostra tasca en les xarxes
socials.
En el nostre equipament, aquest 2017, hi ha hagut unes 198.882 entrades de visitants en
l’àmbit presencial i 118.455 visites virtuals mitjançant les web’s pròpies (Arteca i Bibgirona
Palafrugell) i les xarxes socials ( Facebook, Twitter o Instagram).

4 Servei d’accés a les TIC
El servei de Noves Tecnologies és d’accés lliure i gratuït per a tothom. Els menors de
catorze anys necessiten l’autorització del pare o la mare per l’ús d’ordinadors i wifi.
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 l’escletxa digital
entre la població. Actualment també disposem de servei d’accés a la xarxa Wifi a tot
l’equipament per a usuaris amb noves eines tecnològiques com són les tauletes, els
smartphones o els portàtils. Des de la Central de Biblioteques de Girona ens han donat unes
6 Tauletes que aprofitarem, al llarg del 2018, per fer càpsules TiC, tallers i cursets.
Durant el 2017, amb l’empresa de Palafrugell Mecacentre, hem realitzat una sessió de
formació en smartphones, en format taula rodona, per ensenyar a utilitzar els nous telèfons
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mòbils i les seves prestacions a persones majors de 55 anys, amb una molt bona resposta
per part dels palafrugellencs.
Connexions als Ordinadors de la Biblioteca i a la xarxa wifi 2017

Noves Tecnologies 2017
Usuaris Actius TiC 2017
Sessions Actives 2017

Usuaris Actius Wifi 2017
Sessions Actives Wifi 2017

1373
15754

962
7984

Font: Puntxarxa / Estadístiques

5 Activitats culturals
Al llarg del l’any 2017, s’han programat unes 220 activitats destinades a un públic infantil,
juvenil i adult que contempla els objectius d’incentivar la lectura, el coneixement, el diàleg
social i la participació ciutadana, amb més de 6000 assistents.
Les activitats programades són habitualment varis 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, càpsules d’habilitats
informàtiques (smartphone) i càpsules d’habilitats emocionals (psicologia en positiu) – entre
altres -.
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.
Cal no oblidar les activitats de Nadal i Setmana Santa per infants, les activitats d’estiu
proposades a la Biblioplatja de Tamariu com les converses de barraca o tots aquells actes
relacionats amb el projecte artístic Arteca.
Les dades per activitats són les següents al 2017
ACTIVITATS 2017

Sessions

Assistents

Visites guiades total

64

1.413

Hores del conte

19

667

Clubs de lectura

34

463

Exposicions

11

539

Conferències i presentacions

57

1.493

2

30

8

392

26

1.085

221

6.082

Cursos i tallers total
Audicions, concerts, projeccions i
representacions
Altres activitats

Activitats total
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Informació i Comunicació : Notícies de la Biblioteca als mitjans al 2017
Data

Publicació

Descripció de la Notícia

15 Gener 2017

Diari de Girona

Presentació de la Guia per explicar contes coeducatius, elaborada per
Espai Dona per treballar la igualtat de gènere amb els infants a través dels
contes.

15 Gener 2017

Diari de Girona

Presentació de la Guia per explicar contes coeducatius, elaborada per
Espai Dona per treballar la igualtat de gènere amb els infants a través dels
contes.

20 Gener 2017

El Nou

Presentació de la Guia per explicar contes coeducatius, elaborada per
Espai Dona per treballar la igualtat de gènere amb els infants a través dels
contes. Anna Grimal és la il·lustradora. Biblioteca el 13-01-17.

Febrer 2017

Can Bech

Arteca: Xerrada Tom Sharpe, biografia i obra literària. Un gentleman a
Llafranc (30-03-17). I exposició de fotografies realitzades per l’escriptor.

Febrer 2017

Can Bech

“... La primera edició de la novel·la “Josafat” és la de Palafrugell?”

Març 2017

Revista de Palafrugell

Arteca: Xerrada Tom Sharpe, biografia i obra literària. Un gentleman a
Llafranc (30-03-17). I exposició de fotografies realitzades per l’escriptor.

Abril 2017

Bonart

Arteca: Xerrada Tom Sharpe, biografia i obra literària. Un gentleman a
Llafranc (30-03-17). I exposició de fotografies realitzades per l’escriptor.

Maig 2017

El Nou

Arteca: Xerrada Tom Sharpe, biografia i obra literària. Un gentleman a
Llafranc (30-03-17). I exposició de fotografies realitzades per l’escriptor.

Maig 2017

El Nou

Jornada de treball a la Biblioteca de Palafrugell dels responsables de
Biblioteques Catalanes Associades a la UNESCO

06 Juny 2017

Institut de Mitjans de
Comunicació Pública de
Palafrugell

La Biblioteca inicia la seva participació al Club Liceu BIB, un projecte que
uneix la literatura i l’òpera amb una conferència sobre Don Giovanni, de
Mozart a càrrec del filòsof i escriptor Bernat Dedéu.

13 Juny 2017

Diari de Girona

Arteca: Tres exposicions del pintor Víctor Dolz a Palafrugell: Teatre
Municipal, Biblioteca (espai Arteca) i Fundació Vila Casas.

13 Juny 2017

Diari de Girona

Arteca: Tres exposicions del pintor Víctor Dolz a Palafrugell: Teatre
Municipal, Biblioteca (espai Arteca) i Fundació Vila Casas.

Juliol 2017

El Nou

Arteca: Tres exposicions del pintor Víctor Dolz a Palafrugell: Teatre
Municipal, Biblioteca (espai Arteca) i Fundació Vila Casas.

Juliol 2017

Revista de Palafrugell

Inauguració de l’edifici de la Biblioteca Pública de Palafrugell el 1967 de
l’avinguda de Josep Pla (50 anys).

Juliol 2017

Revista de Palafrugell

Article amb fotografia de Joan Manel Serrat i Sílvia Pérez Cruz realitzada al
Bibliobarri de Calella.
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Agost 2017

El Nou

(Foto) Casal d’estiu.

Agost 2017

El Nou

Converses de barraca: (juliol: “Camins de Ronda de la Costa Brava”)
(agost: “El paisatge de Palafrugell vist pels seus fotògrafs de postals”.

08 Agost 2017

Diari de Girona

“Tamariu. Acaben les ‘Converses de Barraca’”. Xerrada “El paisatge de
Palafrugell vist pels seus fotògrafs de postals”.

13 Setembre 2017

El Punt Avui

Els cavallets de mar de Tamariu, en imatges. Exposició del fotògraf Craig
Clark (Arteca) i xerrada del biòleg Jordi Sánchez.

13 Setembre 2017

El Punt Avui

Els cavallets de mar de Tamariu, en imatges. Exposició del fotògraf Craig
Clark (Arteca) i xerrada del biòleg Jordi Sánchez.

Setembre 2017

Revista de Palafrugell

El racó del lector: “Exclòs de les converses de barraca”, escrit de Josep
Granés Presas.

Setembre 2017

Revista de Palafrugell

Octubre 2017

El Nou

Els cavallets de mar de Tamariu, en imatges. Exposició del fotògraf Craig
Clark (Arteca) i xerrada del biòleg Jordi Sánchez.

14 octubre 2017

El Punt Avui

Presentació llibre “I com aquesta, mil” 50è. aniversari de la Cantada
d’Havaneres de Callella. Autors: Enric Serra i Lluís Poch.

20 Octubre 2017

El Punt Avui

Presentació llibre “I com aquesta, mil” 50è. aniversari de la Cantada
d’Havaneres de Callella. Autors: Enric Serra i Lluís Poch. (20-10-17 a la
Biblioteca).

Novembre 2017

Revista de Palafrugell

Novembre 2017

Revista de Palafrugell

Secció “Imatges d’abans, projectes d’ara” de M. Concepció Saurí, dedicat a
la Cooperativa l’Econòmica Palafrugellenca.

Desembre 2017

Revista de Palafrugell

“Arteca recorda Floreal, 20 anys després de la seva mort” (exposició i
conferència).

13 Desembre 2017

Ràdio Capital

La Biblioteca de Palafrugell ja disposa de 7 tauletes Samsung.

14 Desembre 2017

TV Costa Brava
L’informatiu

La Biblioteca de Palafrugell incorpora 7 tauletes.

08 Desembre 2017

Ara.cat

Article sobre l’Arteca (el seu funcionament).

Desembre 2017

Can Bech

Audiovisuals al web de l’Ajuntament de Palafrugell (secció Arxiu Municipal)
del 2005 al 2017 (alguns coordinats per la Biblioteca).

Desembre 2017

Can Bech

Vàries notícies de la Biblioteca (tota la pàgina): Diferents clubs, nou
préstec tauletes, ofesta jove (carrossaires junior, anglès pera joves de 12
a 15 anys i Club Harry Potter).

Converses de Barraca: xerrada “El paisatge de Palafrugell vist pels seus
fotògrafs de postals”.

23a. edició Festiva de Jazz de la Costa Brava. Activitat a la Biblioteca: Un

passeig pels estils del jazz a càrrec de La Botzina.
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Juliol 2017

Crònica d’un any.
Palafrugell. 2017

Fotografia de Rafel Nadal signant llibres

Agost 2017

Crònica d’un any.
Palafrugell. 2017

Converses de barraca
“El paisatge de Palafrugell vist pels seus fotògrafs de postals”.

Setembre 2017

Crònica d’un any.
Palafrugell. 2017

Exposicions del fotògraf Craig Clark (Arteca).
Xerrada del biòleg Jordi Sánchez (Arteca)

Setembre 2017

Crònica d’un any.
Palafrugell. 2017

passeig pels estils del jazz a càrrec de La Botzina (xavier Fort i Toni

23a. edició Festiva de Jazz de la Costa Brava. Activitat a la Biblioteca: Un

Cuesta).

6 Serveis Extramurs
Com en els darrers estius, la biblioteca ofereix els mesos de Juliol i Agost un servei de
Biblioplatja a la platja de Tamariu amb la col·laboració de l’Associació de Veïns i Amics de
Tamariu. Per desenvolupar aquest servei és col·loca la caseta a la platja i s’estableix la
contractació d’una persona per desenvolupar el servei i donar atenció al públic.
La Biblioplatja disposa d’un fons de més de 500 documents per consulta i préstec. També
es compra diàriament premsa i publicacions. Els préstecs de documents al biblioplatja van
arribar a uns 1200 préstecs en 60 dies de funcionament.

Biblioplatja 2017
Documents Adults
Documents Infantils
Revistes
Diaris
Totals Préstecs

Préstecs
Juliol 2017

Préstecs
Agost 2017

Total
Préstecs

79
104

82
165

161
269

118
254

134
271

252
525
1207

La Biblioplatja planifica una agenda d’activitats al llarg de l’estiu. Aquest any 2017, s’han
realitzat un ventall d’activitats infantils com, per exemple, contes del mar “peix i peixet “ a
càrrec de la companyia Va de Contes, diversos tallers de manualitats dels dijous al matí i un
club de lectura amb l’editora del Club Editor, Maria Bohigas. Les activitats infantils d’estiu
conclouen amb un taller de cuina “ Masterxef “ realitzat amb la col·laboració del xef de l’hotel
Hostalillo.
També s’han realitzat dues activitats de Converses de Barraca, amb xerrada a la Sala Salí
de l’Hotel Hostalillo i la posterior sardinada a la Cala dels Liris. Els temes tractats en les
converses d’enguany varen ser Camins de ronda a la Costa Brava (Juliol) i El paisatge de
Palafrugell vist pels seus fotògrafs de postals (Agost). La resposta del públic va ser
massiva i la biblioteca va haver de contractar un equip de so professional per les xerrades i
repartir tiquets per ordenar l’accés i el consum de sardines.
Servei a Calella (AVAC). Punt de Lectura.
Durant l’estiu del 2017, l’Associació d’Amics i de Veïns de Calella donava un servei
bibliotecari a Calella, en horari de tardes – 17 h a 20 h -, amb l’assessorament i orientació de
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la Biblioteca de Palafrugell. Aquest local disposa d’un fons documental, catalogat i cedit per
la biblioteca, per ser consultat i prestat.
També és fan varies activitats per promocionar i difondre el punt de lectura de Calella de
Palafrugell. L’activitat més destacada al 2017 ha estat la xerrada feta per l’historiadora de
l’art Mariona Seguranyes, anomenada “ Calella de Palafrugell, quan el paisatge, l’art i la
literatura és confabulen “.

7 Projecte Arteca
Arteca és un servei d’exposició i préstec gratuït d’obres d’art realitzades per artistes
vinculats amb Palafrugell. L’objectiu és impulsar la vida cultural i artística del nostre entorn.
Aquest projecte és dirigit des de la Biblioteca de Palafrugell i l’àrea de Cultura.
Aquest any 2017, s’han realitzat varies activitats destacades ; per exemple, el taller creatiu
amb l’artista Cyril Torres, el taller “ Descobrint Textures “ amb l’artista Lola Barranco, varies
sortides amb el col·lectiu Palafrugell Dibuixa (scketchers), cuita de ceràmica raku al pati de
la biblioteca amb el professor Carlets, una xerrada sobre cavallets de mar amb el biòleg
Jordi Sanchez,amb exposició fotogràfica marina, xerrada sobre el pintor Floreal o una
presentació del llibre “ Bols de Gres “ del ceramista Eugeno Penalva. Vam acabar l’any amb
una exposició col·lectiva dels treballs realitzats pel col·lectiu Palafrugell Dibuixa.
Les noves incorporacions d’artistes d’aquest any són els següents :
Àlex Quilez, Anna Mª Font, Pere Amilibia, Craig Clark, Josep Miquel Guasch i
Floreal Radresa.

A continuació exposem algunes dades més significatives del 2017 :
DADES ARTECA 2017
Artistes de nova incorporació
Peces noves al fons
Nombre total de préstecs
Nombre d’usuaris
Nombre total d’obres prestades
Total de peces al fons
Total d’artistes del col•lectiu Arteca

Valors
6
6
20
13
18
143
121
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Col·laboracions amb entitats al llarg del 2017.
Aquest any 2017, hem col·laborat amb més de 25 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.
Entitat col·laboradora
Oficina de Català
Mecacentre (Formació)
Observatori de Gènere
Ateneu de Palafrugell
Associació Dret a Morir
Escola de Música
Museu del Cinema
Arxiu Municipal Palafrugell
Fundació Tom Sharpe
Espai Jove
Llibreries Baix Empordà
Palafrugell Dibuixa
Associació de Carrossaires
Fundació Josep Pla
Amics Unesco Girona
Càmping Tamariu
Hotel l'Hostalillo
Amics Barraca dels Lliris
AVAC. Ass. Veins i amics de Calella
Marató TV3
Centre Psicopedagògic Ludus
Biblioteca de Tolosa (Pais Vasc)
Espai Dona
Creu Roja
Centre Recursos Pedag. La Bisbal
Escola Torres Jonama
Escola Carrilet

Descripció (Tasca)
Clubs de Lectura Fàcil i visites
Tallers de Smartphones
Xerrada de Mª Àngels Cabré
Xerrades i Conferències
Xerrada sobre testament vital
Dissabte Músical
Club Cinema (Jordi Dorca)
Xerrada Jaume Ferrer i altres
Xerrades i Club de Lectura
Club Malala
Xerrada Sant Jordi 2017
Sortides exterior (Arteca)
Taller de Mini Carrosaires
Vermut Planià
Converses : Camins de Ronda
Caseta Biblioplatja
Converses i Taller Masterxef
Converses (Cremat)
Punt de Lectura Calella
Xerrada Malalties Infeccioses
Lots de Libres i Assessorament
Lots de Libres i Assessorament
Contes Educatius i Dia de la Dona
Assessorament i nouvinguts
Assessorament bibliogràfic
Lots de Llibres. Foment Lectura.
Lots de Llibres. Foment Lectura.

Visites Guiades i Formació a Escoles 2017
IES Baix Empordà
IES Prats de la Carrera
Escola Torres i Jonama
Escola Pi Verd
Escola Barceló i Matas
Escola Carrilet:
Escola Vedruna

Data
Tot l'any
Tot l'any
Gener
Tot l'any
Febrer
Març
Tot l'any
Tot l'any
Tot l'any
Tot l'any
Abril
Tot l'any
Tot l'any
Estiu
Juliol
Juliol
Estiu
Estiu
Estiu
Novembre
Tot l'any
Tot l'any
Tot l'any
Tot l'any
Tot l'any
Tot l'any
Tot l'any

Valor
116 alumnes
108 alumnes
299 alumnes
50 alumnes
180 alumnes
158 alumnes
104 alumnes
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Llar d'Infants Tomanyí
Llar d'Infants Cargolets
Llar d'Infants Petit Vedruna
Oficina de Català
Escola d'Adults
Educació (Coral Cot) Mares

Ajuntament de Palafrugell

45 alumnes
20 alumnes
16 alumnes
51 alumnes
214 alumnes
50 mares

8 Indicadors
El programa de recollida de dades culturals síntesi del Departament de Cultura ens mostra
diferents indicadors sobre tres àmbits territorials – Palafrugell, Baix Empordà i Comarques
de Girona -.

A continuació exposem els indicadors més destacats :

Indicadors 2017

Municipi Palafrugell
(22.725 habitants)
Total

Indicador

Comarca Baix Empordà
(132.906 habitants)
Total

Indicador

Àmbit territorial
Comarques Gironines
(741.452 habitants)
Total

Indicador

198.882

8,75

544.791

4,1 2.763.574

3,73

Documents per habitant

62.046

2,73

357.935

2,69 1.903.946

2,57

% carnets (persones) sobre població total

18.213

80,15

78.214

Document prestats per habitant

42.848

1,89

250.108

3.445

0,15

15

Visites per habitant

Usuaris actius de préstec per habitant
Ordinadors d’ús públic per 1.000 habitants
Usuaris internet/ofimàtica (sessions) per habitant

Assistents a activitats per 1.000 habitants

58,85

420.674

56,74

1,88 1.370.076

1,85

19.320

0,15

102.269

0,14

0,66

103

0,77

653

0,88

15.655

0,69

82.442

0,62

329.713

0,44

6.082

267,63

36.799

276,88

196.702

265,29
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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 futur immediat:
A.- Disposar d’un nou moble per a les novetats de documents a l’entrada.
B.- Adaptar i actualitzar el Taulell de Préstec per una millor atenció al públic.
C.- Millorar les Polítiques d’Adquisició i Selecció de Fons. Norma bàsica.
D.- Redactar un Pla d’usos pel bon funcionament de les activitats diverses de la Sala
Polivalent.
E.- Fer una planificació d’activitats de la biblioteca i la sala polivalent d’acord als criteris de
l’àrea de cultura.
F.- Augmentar la partida de fons per l’extensió bibliotecària, destinat a Biblioplatja i Punt de
Lectura de Calella -.
G.- Crear un espai per a joves i adolescents pel foment a la lectura d’aquest col·lectiu.
H.- Potenciar el projecte “ Nascuts per Llegir “ – espai i activitats -.
I.- Dissenyar un pla general de foment a la lectura a Palafrugell.
Millores al Biblioplatja de Tamariu i :
1.- Adquirir més revistes per l’alta demanda.
2.- Adquirir novetats en narrativa – en idioma català, castellà i francès -.
3.- Adquirir llibres infantils nous – en català, castellà i francès -.
Annex d’Activitats fetes al 2017 :
Dia. Mes.

Nom Activitat

Autor

Públic

Hora

Assistents

Dimecres 4

Hora del conte: Explica'm un nadal

Moi Aznar

Infantil

18h

45

Dijous 12 i 19

Curs: Psicologia en positiu

Pau López

Adults

18.30h

25

Divendres 13

Presentació: Contes Coeducatius

Gemma Lienas / Susi

Familiar

19h

35

Dissabte 14

Taller Cyril Torres

Cyril + Mercè

Adults

11h

14

Dilluns 16

Club de Matemàtiques

Xavier Valls

Adults

18.30h

Dimecres 18

Club LF: El secret de Nisela

Marta Padrós

Adults

16h

25

Divendres 20 i 27

Curs Mòbil - Avançat

Mecacentre

Adults

10-13h

15

Divendres 20

Anna Grimal

Infantil

17,30h

24

Pere Maruny

Adults

19:15h

50

Dilluns 23

Presentació: Greta i l'orella despistada
Presentació: No anem sobrats de bona
gent
Club Llegir el teatre: En la solitud dels
camps...

Susi

Adults

19h

15

Dijous 26

Club Narrativa: Res s'oposaa la nit

Joan i David

Adults

19h

10

Divendres 27

Xerrada: Nutrició

Laura Padró

Adults

19h

27

Dissabte 28

Xerrada: 3 aniversaris

Mª Àngels Cabré

Adults

19h

15

Dilluns 30

Club de cinema

Àlex Cebollero / pau

Adults

19h

12

GENER. 2017

Divendres 20

9

Memòria 2017

Àmbit de Serveis a les Persones
Cultura
Biblioteca

Ajuntament de Palafrugell

FEBRER. 2017
Divendres 3

Taller "Més consells per treballar la
memòria"

Clara Esquena

Adults

19h

13

Dissabte 4

Xerrada: Economia col·laborativa

Raúl García-Duran

Adults

18h

17

Divendres 10

Xerrada: El dret a morir dignament

Assoc. Dret a morir

Adults

19h

15

Dilluns 13

Club de Matemàtiques

Xavier Valls

Adults

18.30h

Dijous 16

NPL: Sons i colors

Alquímia musical / Susi

Infantil

17h

60

Divendres 17

Hora conte: El rei carnestoltes

País de Xauxa

Infantil

18h

75

Dissabte 18

Dissabte Musical: Verdi

Joan Vives

Adults

12h

65

Dilluns 20

Susi

Adults

19h

17

Dijous 23

Club de teatre: Florentina
Club de narrativa: Anatomía de un
instante

Joan i David

Adults

19h

15

Dissabte 25

Presentació: Catalunya bull

Judit Pujadó

Adults

19h

10

Dissabte 25

Inauguració ARTECA: Pere Amilibia

ARTECA

Adults

19h

10

Dilluns 27

Club de cinema: Les sèries de culte

Jordi Dorca

Adults

19h

10

Dijous 2

Presentació llibre: Alegra'm la vida

Guillem Terribas

Adults

19h

20

Dimecres 8

Hora del conte: Quines unes, elles!

Mariona Trench

Infantil

17,30h

35

Divendres 10

Presentació llibre: Femení i singulars

Victòria Palma

Adults

19h

32

Dilluns 13

Xavier Valls

Adults

18,30h

Dimarts 14

Club de matemàtiques
Club LF: Radiografia d'una noia amb
tatuatge

CPNL

Adults

19h

34

Dijous 16

Presentació llibre: Residu zero a casa

Esther Peñarrubia

Adults

19h

10

Divendres 17

Dolors Grau, Enric Brug

Adults

19h

65

Dilluns 20

Xerrada: jaume Ferrer i Masanet
Club Llegir Teatre: A tots els que heu
vingut

Susi

Adults

19h

15

Dijous 23

Club Narrativa: Montedidio

Joan i David

Adults

19h

25

Divendres 24

Hora del conte: Joana Raspall

Pepa Contes

Infantil

18h

15

Divendres 24

Joan

Adults

19h

0

Pau Miserachs

Adults

18h

25

Dilluns 27

Lectura de poemes
Presentació llibre: Per defensar la
democràcia
Club de cinema: Les millors pel·lícules de
la meva

Àlex Cebollero i Pau

Adults

19h

12

Dijous 30

Tom Sharpe, un gentleman a Llafranc

Miquel Martin

Adults

19h

60

Dijous 30

Inauguració: Sharpe a Cambridge

Mercè

Adults

20h

50

Divendres 31

Presentació llibre: El far

David Moré

Adults

19h

10

Març. 2017

Formació Escoles (10 Visites Escoles)

Susi / Montse

Infantil

10h

218

Març.2017

Formació Adults (7 Grups)

Susi / Joan

Adults

16h

95

Dilluns 3

Taller: Descobrint textures

Lola Barranco/Mercè

Adults

18h

15

Dijous 06

Club Malala

Espai Jove/Susi

Joves

19h

4

Dissabte 8

Catálogo de decisiones y fragilidades

Cyril/Joan

Adults

18h

20

Dilluns 10

Club de matemàtiques

Xavier Valls

Adults

18.30h

Dimarts 18

Què comprar i llegir Sant Jordi?

Terribas, Calabuch, Xevi

Adults

19h

25

Divendres 21

Sant Jordi i el teu iman

Companyia la Sal

Infants

17.30h

50

Dissabte 22

Presentació: El riu encès

Miquel Martín

Adults

12h

35

Dilluns 24

Taller: Descobrint textures

Lola Barranco/Mercè

Adults

18h

15

9

MARÇ. 2017

Dissabte 25

9

ABRIL. 2017

9
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Dijous 27

Club de narrativa: Primavera, estiu, etc

Joan / David

Adults

19h

10

Dissabte 29

Sortida urban sketcher

Bruguera / Mercè

Adults

11h

15

Dissabte 29

Prohibit no tocar

Guest Music

Infants

11h

75

Dissabte 29

Taller: Caramels

La candívora

Infants

17.30h

42

Diumenge 30

Concert Limoncello

Dani Regincós

Adults

12h

70

Diumenge 30

Taller: Caramels

La candívora

Infants

17.30h

40

Dijous 4

Taller: la menstruació

Montserrat Romero

Infants /
familiar

17.30h

14

Dilluns 8

Les sèries de tv

Jordi Dorca / Carme

Adults

19h

Dijous 11

Musinfant: Mozart

Musinfant / Susi

Infantil

16.30h

38

Divendres 12

Presentació llibre: lugares del poder

Juan Sáez / Carme

Adults

19h

10

Dissabte 13

Presentació: De Lenin a Putin

Raúl García

Adults

18h

52

Dilluns 15

Club de matemàtiques

Xavier Valls

Adults

18.30h

Dijous 18

Taller: Gestió emocional

pau López/ carme

Adults

18.30h

Divendres 19

Presentació: Dòlmens, coves i menhirs

Pau Roig / Joan

Adults

19h

Dissabte 20

Presentació: En el triángulo de la verdad

Sònia Sánchez / Joan

Adults

12h

12

Dissabte 20

Presentació: Àngels i robotos

Jordi Pigem / Carme

Adults

19h

20

Dilluns 22

Llegir el teatre: Ricard III

Susi

Adults

19h

13

Dijous 25

Taller: Gestió emocional

Pau López/ carme

Adults

18.30h

14

Divendres 26

Hora conte: La Pallassa priska

Eva Gonzalez

Infants

48

Dissabte 27

ARTECA: Cuita de rakú

MAIG. 2017

8

9
15
Anul·lat

Carlets / Mercè
Àlex Cebollero / Joan
Club de cinema: Com es fa una pel·lícula? Soler

Adults

18h
12h /
21h

Adults

19h

Dijous 01

Club Malala

Joves

17,30h

Dijous 01

Club Narrativa: carol

Educadors / Susi
Imma Merino / Joan i
David

Adults

19h

15

Divendres 02

Taller Mini carrossaires

Ferran Gil

Infantil

17h

31

Dissabte 03

Contes primavera + xapes

Companyia La sal

Infantil

17h

30

Divendres 09

Tast de vins + actuació musical

Can Serra + Joan Rubau Adults

19h

65

Dissabte 10

Presentació LiceuBIB

Carme

Adults

19h

15

Dilluns 12

Club de Matemàtiques

X. Valls

Adults

18,30h

Dijous 15

NPL: Massatges infantils

Anna Bermudo

Infantil

17h

30

Divendres 16

Taller DO: Reciclatge vidre

La Corba

Infantil

17,30h

37

Divendres 16

Presentació: Dòlmens, coves i menhirs

Pau Roig / Joan

Adults

19h

20

Dissabte 17

Celebració Fas 6 anys, tria un llibre!

A. Estengre / Carme

Infantil

11h

12

Dilluns 19

Sortida Liceu

Carme

Adults

Dilluns 19

Llegir el Teatre: Actes obscens

Susi

Adults

19h

14

Dimecres 21

Actes del Dia Mundial del Refugiat

Jordi Oriola

Adults

19h

12

Dimarts 27

Presentació "Tros"

R. Vallbona

Adults

19h

15

Dijous 29

Club de Narrativa: L’integrista reticent

David / carme

Adults

19h

15

Divendres 30

Presentació de llibre “La carpeta és blava” A. Pujol

Adults

19h

25

Miquel del Pozo + Mercè Adults

19h

97

Dilluns 29

65
Anul·lat

JUNY. 2017
1

7

7

JULIOL. 2017
Divendres 07

Trobada col·lectiu Arteca + present
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Miquel del Pozo

Dissabte 08

Visita guiada Carlets + Garcés

ARTECA

Adults

12h

9

Dissabte 08

Xerrada Maria Bohigas

Maria Bohigas + Carme

Adults

20h

8

Dimecres 12

Presentació El Món d'ahir

Toni Soler

Adults

19h

45

Dijous 13

Hora Conte: Peix Peixet

Momo

Infantil

11h

10

Dijous 13

Conversa Xavier Antich i Miquel Martín

X. Antich i M. Martin

Adults

19h

45

Dimarts 18

Present: La senyora Stendhal

Rafel Nadal

Adults

20h

105

Dimecres 19

Vermut planià

Fundació Pla

Adults

12h

6

Divendres 21

Hora del conte: Contes del mar

Va de contes

Infantil

18h

20

Dissabte 22

Xerrada: Mariona Seguranyes

Mariona Seguranyes

Adults

19h

15

Dimecres 26

Converses de barraca: Camins de ronda

Adults

21h

180

Infantil

11h

19

AGOST. 2017
Divendres 4

Hora conte + Taller: Som-hi granotes!

Montse/Susi

Dimecres 09

Converses de Barraca: Postals

Adults

21h

195

Divendres 11

Conversa amb Rosa Regàs

R. Regàs

Adults

20h

20

Dijous 17

Fora de classe

Marina Garcés

Adults

19h

60

Dijous 24

Masterclass de cuina

Xef Hostalillo

Infantil

11h

44

Craig Clark / Jordi
Sanchez
Craig Clark / Jordi
Sanchez

Adults
(arteca)
Adults
(arteca)

19h

50

20h

50

Sergi Lara
Lídia Gonzalez / Jordi
Bruguera
Lídia Gonzalez / Jordi
Bruguera

Adults

19h

20

Adults

11h

1

Adults

16h

Noemí Villamuza

Infantil

18h

Adults

19h

SETEMBRE.
2017
Divendres 01

Xerrada sobre Cavallets de Mar

Divendres 01
Dijous 07

Exposició Fotogràfica Cavallets de Mar
Presentació Excursions a Peu per la Costa
Brava

Dilluns 18

Sessió Informació Serveis Digitals

Dimecres 27

Divendres 22

Sessió Informació Serveis Digitals
Villamuza il·lustra Glòria Fuertes (Act.
Infantil)
Presentació Llibre 50 Anniversari
Havaneres

Dissabte 23

Presentació " Loving Graceland "

Jordi Prat / Rita Valero

Adults

18.45h

15

Dimecres 27

Presentació " Islam Avui"

Adults

19h

40

Dijous 28

CL Narrativa " Estimada Vida "

Dolors Bramon
David Figarola / Joan
Soler.

Adults

19h

9

Ferran Gil

Infantil

18h

7

Josep Maria Oroval

Adults

19h

12

Jordi Amat

Adults

19h

12

Jordi Amat

Adults

21h

13

Hora Conte : Noves Aventures BUM
Sessió Scketching. Jornada Patrimoni
(Arteca)

Homenots. Comanyia

Infantil

17.30h

32

Lluís Bruguera

Adults

11h

8

Xavier Valls

Adults

18.30h

7

Dimecres 11

Club de Matemàtiques.
Cuina amb Flors (BP al teu Gust).
Xerrada.

Iolanda Bustos

Adults

20h

22

Divendres 13

Infantil : Un Passeig pels estils del Jazz

La Botzina Companyia

Infantil

18h

42

Divendres 13

Presentació del Llibre : Dos Estados

Ferran Mascarell

Adults

20h

26

Divendres 15

Divendres 29
Dissabte 30

Taller de Carrossaires
William Shakespeare: Obra i Llegat

Anulat.
12
Anulat.

OCTUBRE. 2017
Divendres 6
Divendres 6
Divendres 6
Dissabte 7
Dilluns 9

CL Clàssics : Història La Vanguardia
(Gaziel)
Presentació . Com una Pàtria. Vida de
Josep Benet
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Biblioteca

Ajuntament de Palafrugell

Dissabte 14

Presentació : D'on trec el temps ?

Marius Serra

Adults

19h.

33

Dilluns 16

Llegir Teatre : Islàndia de Lluïsa Cunillé

Susana Ruiz

Adults

19h

11

Dijous 19

Pau Lòpez

Adults

18h

12

Divendres 20

Psicologia en Positiu. Sessió 1.
16 Anniversari Biblioteca. Xocalata amb
xurros

Biblioteca

Familiar

18h

52

Divendres 20

Presentació : 50 Anys Havaneres

Lluis Poch / Enric Serra

Adults

19h

71

Dissabte 21

Club de Lectura Tom Sharpe. Wilt.

Miquel Martin (coord.)

Adults

19h

29

Dijous 26

CL Narrativa : Josafat. Prudenci Bertrana

Josep Pujol / Joan Soler. Adults

19h.

11

Divendres 27

Taller de Carrosaires. Sessió II.

Ferran Gil

Familiar

18h

30

Dilluns 30

NPL Bibliomaleta

Montse / Susi

Familiar

17h.

16

Adults

19h

7

NOVEMBRE.
2017
Dijous 2
Divendres 3

Presentació " Democracia, ciencia y
desobediencia

Fernando Cardoso
La Senyoreta Perleta

Familiar

17.30h

23

Dimarts 7

Hora Conte " KaKeKi Contes"
Xerrada La Marató 2017, Malalties
Infeccioses

Infermer Palamós

Adults

19h

11

Dijous 9

Presentació Llibre " PAHtufeta " (ateneu)

Rosa Maria Rourich

Adults

19h

15

Dissabte 11

Converses amb l'escriptora Sílvia Soler

Sílvia Soler

Adults

12h

22

Dissabte 11

Xerrada sobre el pintor Floreal (Arteca)

Mercè Coll

Adults

19h

75

Dilluns 13

Club de Matemàtiques (Geometria)

Xavier Valls

Adults

18:30h

13

Dimarts 14

Gregorio Luri

Adults

19h

12

Meritxell Jiménez
Maria Bohigas (Club
Editor)

Familiar

17:30h

28

Dijous 16

Presentació " Elogia de las familias … "
Hora Conte i Presentació " Divarius "
(NPL)
Màrius Torres. Homenatge. " Cartes a
Mahalta"

Adults

19h

17

Divendres 17

Presentació " El Bol de Gres " (Arteca)

Eugeni Penalva

19h

4

Dissabte 18

Companyia Funengo

12h

52

Dilluns 20

Festa Especial " Harry Potter "
Llegir Teatre "Desig sota els Oms "
Eugene O'Neill

Adults
Familiar i
Joves

Susanna Ruiz

Adults

19h

17

Dijous 23

Psicologia en Positiu. Coaching.

Pau López

18:30h

16

Divendres 24

Taller de Carrosaires per a infants i joves

Ferran Gil
David Figarola i Joan
Soler

Adults
Familiar i
Joves

18h

23

Adults

19h.

11

Adults

10h

60

Familiar

17h

15

Adults

18:30h

12

Dijous 16

Dijous 30
Club Lectura Narrativa. Arto Passilina
DESEMBRE.
2017
Dissabte 02

Exposició Sketchers Palafrugell Dibuixa

Dilluns 11

NPL Caixa Boolino

Arteca
Susi Ruiz i Montse
Colomé

Dilluns 11

Club de Matemàtiques (Geometria)

Xavier Valls

Dimarts 12

Adults

19h

15

Adults

18h

24

Dijous 14

Escriptors i Llibreters Recomanen Llibres
Miquel Martin i altri
Presentació Llibre : Diari de Berlin (Ferran
Porta)
Ferran Ports
Club Clàssics : Viatges i Flors de Mercè
Rodoreda
Anna Maluquer

Adults

19h

9

Dijous 14

Taller de nadal - infantil

Infantil

17,30h

Divendres 15

Presentació Agenda Llatinoamericana

Adults

19h

0

Dilluns 18

Llegir el Teatre: El perro del Hortelano

Susi Ruiz

Adults

19h

10

Dimarts 19

Conciliació familiar - xerrada

Fabian Mohedano

Adults

19h

0

Dimecres 20

Club lectura: los mares del sur
Hora del conte: L'estel de nadal + patge
reial

Joan i David

Adults

19h

1

Pepa Contes

Infantil

17,30h

Dimecres 13

Divendres 22

Anna Grimal

30

80
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1 Dades del servei
2016
2017

Telefòniques
7.651
7.683

Directes
12.005
12.009

Total
19.166
19.692

2 Pla Educatiu d’Entorn (PEE)
“Escola de família”
Xerrades d’orientació a les famílies, de temes que proposen les AMPA dels diferents centres
escolars del municipi. Algunes d'aquestes xerrades s’han fet amb la col·laboració de la Mesa
de Salut Jove de Palafrugell.
- Claus per escollir una dieta equilibrada. A càrrec de Vanesa Menacho, especialista
en salut mental, dietètica i nutrició. 35 persones assistents. 3 de maig de 2017.
Cinefòrum. Arraconat: Curtmetratge de Quim Cassà sobre l’assetjament juvenil (bullying). 125
persones assistents. 19 de maig de 2017.
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 per primera vegada, especialment a P3 o a 1r d'ESO. 800 llibrets.
Jornada de portes obertes dels centres escolars
Activitat en la qual es poden visitar els centres i conèixer el seu projecte educatiu. 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.
XXXIII 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. 520 alumnes participants.
Cantata de les escoles
Interpretació de la cantata El follet valent, a càrrec dels alumnes de 3r de primària de totes les
escoles de Palafrugell i de l’Escola Torres Jonama de Mont-ras. 471 participants.
I Carroussel dels infants
Per primer cop aquest any, l'activitat anual de la Rua de carnaval es va passar a la setmana
de les Festes de Primavera. Hi van participar tots els infants de les escoles bressol tant
municipals (Tomanyí, Belluguets) com privades (Ca la Tulita, Petit Vedruna, Els Cargolets) del
municipi. 518 infants participants.
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 255 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 van participar 6 mentors i 6 mentorats. Aquests darrers
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eren alumnes de les escoles Carrilet, Pi Verd,Torres Jonama, l’INS. Baix Empordà i l’INS.
Frederic Martí Carreras.
Projecte Sumem en Cercle
Projecte que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat. Els participants es
formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. Està
format per cinc petits projectes que s’interelacionen de forma circular. La metodologia vincula
diferents generacions i col·lectius d’estudiants i de famílies: escoles bressol, alumnes ESOUEC, PTT i AMPA. Hi van participar 145 persones.
Consell dels Infants
És un òrgan de participació dels infants 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.
El curs 2016-2017 es van realitzar quatre sessions on es van treballar els temes següents:
Presentació del bloc del Consell dels Infants, Drets dels Infants, Com t’imagines l’espai de la
carretera vella de Calella i l’autovia?, Benestar social a Palafrugell.
El 6 de setembre, el Consell va participar en una trobada de consells a Girona organitzada per
UNICEF dins el marc de Ciutat Amiga de la Infància. L’objectiu era fer un estudi de l’ús que en
fan els infants i adolescents d’internet, les dificultats, perills, avantatges... Varen escollir quatre
comunitat autònomes: Catalunya, Castella-La Mancha, Castella i Lleó i Astúries.
A Girona hi varen participar 14 conselleres i consellers dels quals 7 eren de Palafrugell, 5 de
Figueres i 2 de Girona.
Ajuts per a la socialització de llibres de text als centres escolars
Subvenció municipal de 1.000 euros per centre escolar de Palafrugell per afavorir i contribuir a
l’augment de la socialització de llibres de text 9.000
Tallers d’estudi assistit
Reforç escolar municipal a les escoles d’educació primària públiques i concertades de
Palafrugell amb l’objectiu de contribuir a incrementar l’èxit acadèmic i adreçat a l’alumnat de 3r
a 6è de primària, en horari extraescolar. 74 participants.
Tallers d’estudi assistit durant el mes de juliol
Reforç escolar municipal per a l'alumnat d’educació secundària que no ha superat totes les
assignatures durant el curs. 35 participants.
Projecte De bon arbre, bona fruita
Són tallers en què s’empodera mares i/o pares que, malgrat tenir escassa experiència escolar,
volen que els seus fills i filles tirin endavant els estudis i es pregunten com hi poden contribuir.
S’han dut a termes a les escoles Carrilet, Torres Jonama i Barceló i Matas. En total hi ha
participat fins a 53 famílies, 20 de les quals ho han fet activament.
Xerrada Palafrugell Acull sobre el sistema educatiu a Catalunya i la formació d’adults a
Palafrugell
Xerrada d'orientació a les famílies que tenen infants o joves en edat escolar i que fa poc temps
que són al municipi. Les persones participants són derivades des de l'Àrea de Benestar
Social. Hi han assistit 28 persones.
Teatre socialitzat per a Educació Secundària
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3 actuacions de teatre-fòrum per a l'alumnat de secundària dels centres escolars de
Palafrugell amb l'objectiu de treballar un tema específic: aquest any va ser el de la relació
entre iguals. Activitat desenvolupada conjuntament amb l'Àrea de Joventut.

3 Oficina Municipal d’Escolarització
El nombre d’infants que es van incorporar per primera vegada al sistema educatiu en el curs
2016-2017 van ser 257 infants que van cursar P3. El nombre d’aules per acollir aquests
alumnes era d'11, amb una capacitat màxima de 22 alumnes a cada una. La reserva per cada
aula destinada a alumnat amb necessitats educatives especials va ser de 7 places.
Els infants escolaritzats en els centres de Palafrugell que es van incorporar a l'escola un cop
finalitzada la matrícula o iniciat el curs escolar són:
Cursos
Educació infantil
3 - 6 anys
Educació Primària
6 a 12 anys
Educació Secundària
12 – 16 anys
TOTAL alumnat incorporat

Alumnes
25
56
40
121

4 Centre de Formació de Persones Adultes (CFA)
El CFA Palafrugell 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 2016-2017, ha estat de 19 cursos.
Cursos

2016/2017

Català
Castellà
Coneixements bàsics - Instrumental
Anglès
Competic 1

3
2
4
3
1

Grau en Educació Secundària
Accés als CF de Grau Superior

2
2

Accés a la Universitat +25 anys

1

Suport Institut Obert de Catalunya (IOC)
Alumnes

1
410

5 Oficina de Català
El nombre de cursos duts a terme per l’Oficina de Català de Palafrugell, ha estat de 19 cursos.
Cursos
Bàsic
Elemental

2016/2017
10
3
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Intermedi
Suficiència
Grup de conversa
Reforç de gramàtica

2
2
1
1

Alumnes

294

6 Formació
Durant el curs 2016–2017 l'Àrea d'Educació ha organitzat un total de 49 mòduls formatius
quadrimestrals.
Informàtica 1
Informàtica 2
Anglès oral 1
Anglès oral 2
Anglès oral 3
Anglès oral 4
Anglès oral 5
Anglès intermedi
Anglès oral avançat
Francès A1
Francès A2
Francès B1.2
Francès oral avançat
Alemany 1
Alemany 2
Italià 2
Rus 1
Taller d’escript. autobiogràfiques
Confecció del llibre de poemes
Taller de narrativa curta
Taller de lectura en veu alta
Reparacions de la llar
Menús saludables a 1, 2 o 3 €
Arranjament bàsic de la roba
Tècnniq. soste. neteja i cosmètica
Electricitat, manteniment i estalvi
Chalk Paint
Total

1r quadrimestre
1
0
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
25

2n quadrimestre
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
24

Total
2
1
2
2
4
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
49
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Nombre d’alumnes matriculats: El total de matrícules formalitzades en els anteriors mòduls
formatius és de 606 repartits com indiquem tot seguit:
TIC

Idiomes

1r quadrimestre

26

206

19

45

296

2n quadrimestre

14

182

16

30

282

40

388

35

75

578

Total

Aula de lletres Viure més amb menys

Total

A més, l’Àrea d’Educació ha dut a terme cada quadrimestre 3 Tallers d’Alfabetització i
Català incial (TALC), un de cada nivell (1A, 1B, 1C). S’hi han matriculat en total 49 alumnes,
dels quals 15 han obtingut certificat.
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.
Universitat Lliure de l’Empordà
S’han desenvolupat:
- 1 conferència-debat: "El candidat". Hi van assistir 14 persones.
- 1 taula rodona: “Primera Internacional”. Hi van assistir 35 persones.
- 1 projecció de cinema-Forum: ¨La flauta Màgica¨. Hi van assistir 36 persones.
- 2 seminaris: ¨Desenvolupament humà sostenible¨. Hi van assistir 22 persones.
¨Microviolència¨. Hi van assistir 20 persones.

Escola d’estiu Jordi Comas
Organitzada per la Federació d'Organitzacions d'Empresaris de Girona, l’Àrea d’Educació i
l'Institut de Promoció Econòmica de l’Ajuntament i adreçada a tota la població, especialment al
món empresarial. Hi ha assistit un total de 85 alumnes.
Nombre total de cursos duts a terme en el Centre Municipal d’Educació: 98 cursos
Número total d’alumnes matriculats: 1.533 alumnes

7 Xarxes socials i publicacions
L’Àrea d’Educació compta amb web http://www.educaciopalafrugell.cat/, pàgina a Facebook:
https://www.facebook.com/edupalafrugell i el Twitter @edupalafrugell.
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 El Nou Palafrugell, a la Revista del Baix Empordà i a la Revista de Palafrugell.
Els mòduls formatius per a persones adultes que ofereix l’Àrea també es publiquen al portal
de formació i activitats http://palafrugell-es.palafrugell.cat/, a través del qual es canalitza la
informació sobre cadascun i la inscripció en línia.
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8 Activitats
Cicle El 7 a les 7. Xerrades sobre ciència per a gent de lletres. Se’n va fer quatre al llarg del
curs 2016-2017. A cadascuna hi van assistir entre 8 i 35 persones:
-

Com es fan les prediccions del temps? Introducció a la meteorologia, a càrrec
d’Albert Aparicio, col·laborador del Servei de Meteorologia de Catalunya, el divendres
7 d’octubre.

-

Els altres veïns: animals i plantes que conviuen amb nosaltres, a càrrec de Pere
Alzina, biòleg i màster en gestió ambiental el dilluns 7 de novembre.

-

Controlem al llum! Aplicacions del làser a la medicina, a càrrec de Jordi Morales,
físic investigador de l’Institut de Ciències Fotòniques, el dimecres 7 de desembre (pont
per a molta gent).

-

Parlem de la banca. De la macroeconomia a la vida diària, a càrrec de Joan
Deulofeu, màster en banca i borsa, el dimarts 7 de febrer.

-

Les ciències “pures” en la recerca sobre Prehistòria, a càrrec d’Antoni Palomo,
doctor en arqueologia prehistòrica, el dimarts 7 de març.

-

Esportistes ben alimentats, a càrrec de Marta Figueras, nutricionista del Servei de
Rendiment i Medicina esportiva, el divendres 7 d’abril.

-

De la Terra a l’Infinit. Un viatge pels confins de l’Univers, a càrrec d’Alexandre
Bonanit, de l’associació Bocafoscant, el dimecres 7 de juny.

Acollida i participació en la Jornada sobre els Projecte de direccions, organitzat pel grup de
recerca GROC.
Celebració del Dia de les Ciutats Educadores

9 ACTIC
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.
El Centre Municipal d'Educació és un centre col·laborador reconegut per a dur a terme els
exàmens oficials de l’ACTIC. Un dia a la setmana es fa la prova: els divendres a les 9 del matí
o les 5 de la tarda.
Els aspirants inscrits al llarg del 2017 han estat 18: 7 del nivell bàsic (3 homes i 4 dones),10
del nivell mitjà (5 homes i 5 dones) i 1 del nivell avançat (1 home).

10 Escoles bressol 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 EEBB Municipal Els Belluguets (curs escolar 2016-2017)
- Espai de relació. Tallers en família. Els dijous, de 17 a 19h.
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- Altres activitats:
La celebració de les festes tradicionals: carnaval, castanyada,...
Festa final de curs.
Les passejades en família.
La participació en espais referents a la certificació d'escola verda.
La relació de l'AMPA i Consell Escolar amb reunions periòdiques
Activitats EEBB Municipal Tomanyí (curs 2016-2017)
- L’hora del cafè. Xerrades tertúlia per a famílies. De 9.30h a 12h.
3 sessions
- Acosta’t i juguem. Tallers amb infants. De 17.30h a 18.30h

2 sessions de ioga amb nadons, 2 sessions de joc i moviment,
d’experimentació plàstica.
-Jocs Aqüàtics a la Piscina Municipal durant el 3r trimestre

2 sessions

- Altres activitats:
• Sortides a la biblioteca, mercat, Pavelló i Piscina municipal, sortida al parc de bombers
de Palafrugell, sortida a la pineda de Pals , sortida a la granja escola de Can Pau.
• La celebració de les festes tradicionals: carnaval, castanyada,...
• Festa final de curs.
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. 102 infants assistents.

Estiu 2017

Juliol
95

Agost
80

Escoles bressol: Projecte La Tarda
És un espai d’acompanyament i assessorament per a les famílies que no han escolaritzat
prèviament els infants a les escoles bressol i que el proper curs iniciaran P3. Per a infants de
2 anys. El número de places màximes d’ocupació és de 8 infants per centre. És necessari que
l’infant vagi acompanyat del pare i/o de la mare. El temps de durada del servei és d'1 1/2
hores i d’un dia a la setmana. Es programen activitats educatives, lúdiques i de coneixement
d’hàbits i d’entorn.

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: 11 alumnes subvencionats pel Departament
d'Ensenyament i 2 alumnes finançats el 100% per l'ajuntament.
Curs 2016-2017: 14 alumnes

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
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l’ensenyament secundari obligatori sense obtenir la titulació. Alumnes matriculats: 16 alumnes
a cada mòdul amb un total de 48 alumnes.
Mòdul ofert a Palafrugell: Auxiliar de vivers i jardins.
Mòduls oferts conjuntament per Palafrugell - Palamós: Comerç, oficina i atenció al públic i
Cuina i sala.

13 Escola de Música i Centre d'Estudis Professionalitzadors: L'Energia
L’Ajuntament de Palafrugell va concedir el curs 2016-2017 9 beques socioeconòmiqes
individuals 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
L'Àrea d'Educació subvenciona activitats d'AMPAS prèvia sol·licitud. L'import màxim que es
concedeix és de 1250 euros per a les AMPAs de les escoles, instituts i escola de música i 450
euros per a les AMPAs de les escoles bressol municipals.
Es dóna suport i coordinació a les xerrades d’Escola de família.

15 Consell Escolar Municipal
Convocatòria i desenvolupament del Consell Escolar Municipal: 2 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. 7 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:
• 17 d’octubre de 2016. Presentació del bloc del Consell dels Infants.
• 12 de desembre de 2016. Drets dels infants.
• 13 de març de 2017. Com t’imagines l’espai de la carretera vella de Calella i l’autovia?
• 22 de maig de 2017. Benestar social a Palafrugell.
El 6 de setembre, el Consell va participar en una trobada de consells a Girona organitzada per
UNICEF dins el marc de Ciutat Amiga de la Infància. L’objectiu era fer un estudi de l’ús que en
fan els infants i adolescents d’internet, les dificultats, perills, avantatges... Varen escollir quatre
comunitat autònomes: Catalunya, Castella-La Mancha, Castella i Lleó i Astúries.
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A Girona hi varen participar 14 conselleres i consellers dels quals 7 eren de Palafrugell, 5 de
Figueres i 2 de Girona.
Llibret dels Drets dels Infants
Publicació que recull els Drets els Infants aprovats a la Convenció de les Nacions Unides
(ONU 1989) a fi de sensibilitzar a tota la ciutadania de Palafrugell de la importància d’uns
drets que vetllen per satisfer les necessitats bàsiques de tots els infants i convertir-los en
subjectes de ple dret.
Es va presentar a un Consell dels Infnats i es va repartir per totes les escoles de Palafrugell.
Renovació Ciutat Amiga de la Infància
El ple del 19 de desembre de 2017 va aprovar per unanimitat la sol·licitud de renovar el segell
Ciutat Amiga de la Infància, reconeixement atorgat per UNICEF el 2014.

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
% d’infants de 0 a 3 anys de nacionalitat estrangera que són alumnes
en EEBB municipals
Mitjana d’hores d’obertura diària per centre
% d’alumnes que han rebut ajuts
% d’alumnes que han rebut ajuts s/ el nombre d’ajuts sol·licitats

1
18,77%
95,56%
56,27%
5,92%
11h
15,55%
91,22%

Formació d'adults
Número de persones inscrites per cada 1000 habitants
% d'homes inscrits al CME
% de dones del total d'inscrits

28%
30%
70%

Pla de Transició al Treball
Número d'alumnat inserit laboralment
Número d'alumnat incorporat posteriorment en el sistema educatiu

34%
21%

18 Projectes de futur
 Nou Projecte Educatiu de Ciutat.
 Projecte Gaudeix de Palafrugell en família.
 Acollida i participació en la Jornada sobre els Projecte de direccions, organitzat pel
grup de recerca GROC.
 Incoproració de la plataforma Multimèdia kindertic a l'escola bressol municipal
Tomanyí.
 Renovació del segell com a Ciutat Amiga de la Infància.
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 Instal·lació d'un gronxador inclusiu.
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1. Pla Local de Joventut
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.
L’actual Pla Local de Joventut 2016-2020 es va elaborar a partir de l’anàlisi i l’avaluació
del Pla anterior per part de professionals vinculats a l’àmbit juvenil, els tècnics de les
diferents Àrees municipals i els joves que varen participar en les diferents convocatòries
del procés participatiu Oh Palafrugell!
A partir del 2018 el Consell de Joves posarà a debat diferents temàtiques d’interès juvenil
i les propostes de més consens s’incorporaran i/o reorientaran el Pla vigent.

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
RESUM PARTICIPANTS A LES ACTIVITATS DE CAN GENÍS 2017
Activitat

Nois

Noies

Total

Cursos i tallers
Ball llatí gner-març
Hatha Ioga Suau
Superpowers Ioga gener-març
Tai-txi gener-març
Zumba gener-març
Taller de DJ
Curs de llengua de signes (gener-març)
Jornada a l'estudi de gravació gener-març
Curs d'agents joves de salut
Com gestionar els nostres pensaments
Ball llatí abril-juny
Superpowers Ioga abril-juny
Tai-txi abril-juny

3
3
5
0
0
6
1
3
2
3
4
5
3

14
0
16
3
19
0
13
2
10
5
11
5
2

17
3
21
3
19
6
14
5
12
8
15
10
5

Zumba abril-juny

1

15

16
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Xerrada d'alimentació
Prepara't per busccar la teva primera feina!
Jornada a l'estudi de gravació abril-juny
Com gestionar les pors
Curs de llenguatge de signes (octubre-desembre)
Tai-txi octubre-desembre
Zumba octubre-desembre
Ball llatí octubre-desembre
LAB Can Genís – Multimèdia
Curs d'edició de vídeo
Sessió de fotos de carnaval
Creació audiovisual i multimèdia (gener-març)
Curs de fotografia nocturna
Curs d'Il·luminació
Creació audiovisual i multimèdia (abril-juny)
Curs d'audiovisuals octubre-desembre
Taller de retoc fotogràfic
Sortides
Esquiada a la Masela 1
Bus al Japan Weekend
Esquiada a la Masella 2
Sortida a Port Aventura
Sortida al Saló del Manga
Sortida al Barcelona Games World
Altres activitats
Concert Sunflowers
Rap Family
Concert-vermut Julie Doiron
Concert Festival de Jazz
TOTAL

1
3
1
0
1
1
0
11

11
2
1
6
6
7
12
23

12
5
2
6
7
8
12
34

7
0
2
4
2
1
2
3

1
9
3
4
2
3
3
1

8
9
5
8
4
4
5
4

33
24
28
18
24
9

20
23
10
23
17
3

53
47
38
41
41
12

35
15
35
20

35
15
35
20

70
30
70
40

319

410

729

ÍTEM QUANTITATIU
ACTIVITATS

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

2015

2016

2017

448
participants a
activitats amb inscripció

493
participants
a
activitats
amb
inscripció
52 activitats
programades:
33 cursos/tallers
2 jornades
0 xerrada
1 concurs
6 sortides
2 concerts
8 altres activitats

519 participants
a activitats amb
inscripció
51 activitats
programades:
35
cursos/tallers
2 jornades
0 xerrades
0 concursos
7 sortides
4 concerts
3 altres
activitats

55 activitats
programades:
37 cursos/tallers
0 jornades
0 xerrada
1 concurs
6 sortides
3 concerts
9 altres activitats

usuaris
total

2016
641

2017
729

variació
+13,72%

Àmbit Serveis a les Persones
Joventut

Ajuntament de Palafrugell

Taller de ioga

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. Gestiona i fa el seguiment de les bases de
concessió de subvencions per a activitats per a infants i joves i edita un tríptic
informatiu que recull totes aquestes activitats. Coordina els dos casals que cada
any es fan a les escoles de primària públiques, els tallers i campus per a joves entre
12 i 16 anys i les colònies a Puigpardines.

Activitats 2017

Total
participants

Il·lusions (Torres Jonama)

168

Casal de natura (Pi verd)

96

Indika Aventura

70

Casal Total

44

Colònies Puigpardines

77

Campus Audiovisual

17

TOTAL

472

ÍTEM QUANTITATIU
ACTIVITATS
Estiu Jove
(casals, colònies i
tallers)

2015
340 participants
< 12 anys: 90
> 12 anys: 250

usuaris
total

2016
439

2016
439 participants
< 12 anys: 128
> 12 anys: 311

2017
472

variació
+7,51 %

2017
472 participants
< 12 anys: 152
> 12 anys: 320
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Colònies a Puigpardines

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 dóna 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.

USOS BUC
D’ASSAIG
Gener
Grups
de
música
16

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Set.

Oct.

Nov.

Des.

12

13

12

13

12

15

9

5

5

6

8

Cabina DJ

0

3

1

6

4

5

0

0

0

0

0

0

Cursos

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Entitats

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Concerts

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

JPO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gravacions

0

3

2

0

0

3

0

0

0

2

3

0

18

18

18

19

18

21

15

9

5

7

9

8

TOTAL
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USOS DE L’EQUIP DE LLUM I SO PER A LES ENTITATS 2017
ENTITAT / ÀREA
NÚMERO D’USOS
Birres Braves
2
Nosa Col·lectiu
5
Ateneu
3
Activitats Àrea de Joventut
3
TOTAL
13
Les actuacions en directe estan comptabilitzades dins el programa de dinamització juvenil de Can Genís

ÍTEM QUANTITATIU
SERVEIS

Programa
Sonoris Causa
(dinamització de
grups de música
local)

2015
6 grups nous de
música penjats al
web cangenis.cat
27 grups locals
152 usos del buc
d’assaig
7 gravacions
realitzades a l’estudi
de gravació
21 usos cabina DJ
13 usos equip de so
a entitats

2016

2017

2 grups nous de música
penjats
al
web
cangenis.cat
27 grups locals

3 grups nous de
música penjats al web
cangenis.cat
25 grups locals
165 usos del buc
d’assaig
9 gravacions
realitzades a l’estudi de
gravació
22 usos cabina DJ
13 usos equip de so de
les entitats

198 usos del buc d’assaig
7 gravacions realitzades
a l’estudi de gravació
11 usos cabina DJ
11 usos equip de so de
les entitats

usos buc d’assaig, cabina de 2016 2017 variació
gravació i de DJ
total
198
165
-16,66%
usos equip de so (entitats)
total

2016 2017 variació
11
13
+18,18%

Jornada a l’estudi de gravació
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2.3 Tabarín
El 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
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.

TABARÍN ESPECTACLES TMP 2017

ESPECTACLE

DATA

CobosMika Ghost
Cleopatra – Aula de Teatre
Cleopatra – Aula de Teatre
Cleopatra – Aula de Teatre
Concert de professors
El Parany – Ass. Actua!
El Parany
El Parany
La reina de la bellesa – Actua!
La reina de la bellesa – Actua!
La reina de la bellesa – Actua!
CobosMika – In my arms
Josep Pla. Terra, vila i mar
Tots eren fills meus – La Gespa Teatre
Òpera Jove Il Convito
CobosMika Once Upon a Time
El marit de la Marina és mariner
El marit de la Marina és mariner
22 Festival de Jazz Costa Brava/Myles
Sanko Concert

13/1
27/1
28/1
29/1
3/2
10/2
11/2
12/2
3/3
4/3
5/3
24/3
23/4
5/5
14/5
9/6
28/10
29/10
14/10

TOTAL

ENTRADES
TOTALS
86
155
186
329
138
132
141
291
82
90
135
78
84
171
77
297
161
218
264

ENTRADES
TABARÍN
11
19
17
46
3
4
15
25
8
6
2
3
0
2
6
0
1
16
8

% TOTAL
TABARÍN
12,79
12,25
9,13
13,98
2,17
3,30
10,63
8,59
9,75
6,66
1,48
3,84
0
1,16
7,79
0
0,62
7,33
3,03

3.115
espectadors

192
TabarÍn

6,16 %

ÍTEM QUANTITATIU
2015
Tabarín

221 entrades
venudes al TMP
sobre 20 espectacles
7 expos a la sala de
Can Genís

usuaris
total

2016
272 entrades venudes al
TMP sobre 15
espectacles

2017
192 entrades venudes
al TMP sobre 19
espectacles

7 exposicions a la sala de
Can Genís

3 exposicions a la
sala de Can Genís

2016
272

2017
192

variació
-29,41%
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Sala d’exposicions de Can Genís

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.
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.
Gestió i manteniment del servei d’App Can Genís.
Manteniment del material de préstec a les entitats juvenils (projector, megafonia,
DVD, ordinador portàtil, etc.).
Gestió i manteniment del plató de fotografia.
Referent temes europeus de la comarca.
Servei de mobilitat internacional
Organització de cursos i formació TIC: recerca de feina/imatge digital/treball
comunitari
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total participants
ACTIVITATS
nois

noies

Curs d'edició de vídeo

7

1

Sessió de fotos de carnaval

0

9

Creació audiovisual i multimèdia (gener-març)

2

3

Curs de fotografia nocturna

4

4

Curs d'il·luminació

2

2

Creació audiovisual i multimèdia (abril-juny)

1

3

Curs d'audiovisuals octubre-desembre

2

3

Taller de retoc fotogràfic

3

1

Prepara't per buscar la teva primera feina!

3

2

Exposició curs fotografia nocturna

4

4

Suport a treballs alumnes dels Instituts

3

2

Videoclip musical de Soldado

1

3

Gravació concert Festucs Festa a la Nit

2

0

Videoclip musical Dia Internacional per a
l’eliminació de la violència envers les dones

4

2

total

38

39

TOTAL

SERVEIS

Altaveu

Punt Òmnia

77

ÍTEM QUANTITATIU
2015

2016

2017

617 descàrregues de
l’App
243 joves de 15 a 19
anys
32672 missatges
enviats
16 ordinadors
operatius
304 usuaris
comptabilitzats
322 cessió d’usos per
a la realització de
cursos

777 descàrregues de
l’App
352 joves de 15 a 19
anys

216 descàrregues de
l’App
175 joves de 15 a 19
anys

21756 missatges enviats

3024 missatges enviats

16 ordinadors operatius

18 ordinadors operatius

336 usuaris
comptabilitzats

596 usuaris
comptabilitzats
288 cessió d’usos per
a la realització de
cursos

Producció de 12
treballs propis
(cartells, vídeos...)

Producció de 9 treballs
propis (cartells, vídeos...)

usuaris
total

295 cessió d’usos per a
la realització de cursos

2016
336

2017
596

variació
+77,38%

Producció de 27
treballs propis
(cartells, vídeos,
fotos...)
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Curs d’edició de vídeo

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 lúdicoeducatives 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 17.00
a 20.00 h, i els dissabtes de forma alterna es fan sortides i activitats.
L’Equip està format per una direcció, dues educadores socials i un integrador social.
Actuacions
Esplai diari de lleure, de 17.00 a 20.00 h, de dilluns a divendres i dissabtes segons
activitats a l’espai d’els Ametllers.
Fomentar la participació d'adolescents i joves de Palafrugell en la dinàmica de
l’Espai Jove.
Fomentar l'autonomia dels adolescents i joves participants.
Fomentar la participació en xarxa social.
Potenciar el vincle entre la família dels participants i l’Esplai Jove.
Promoure la participació i la implicació de les famílies en el treball amb el seu fill/a.
Millorar les habilitats socials dels participants per tal que els permetin una correcta
participació i integració social.
Conèixer l’impacte que té el projecte Esplai Jove amb l’entorn.

SERVEIS

Esplai Jove
(intervenció en
joves amb risc
d’exclusió social)

ÍTEM QUANTITATIU
2015
159 inscrits
(41% noies-59% nois
33% immigrants
67% autòctons

2016
195 inscrits
(39% noies-61% nois
33% immigrants
67% autòctons

2017
159 inscrits
( 27% noies – 73% nois)
47% immigrants
53% autòctons

10 participacions a
activitats municipals

7 participacions a
activitats municipals

9 participacions en activitats
municipals
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usuaris
total

2016
195

2017
159

variació
-18,46%

Joves participants a l’Espai Jove

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 ...) on es pot concentrar gran nombre
de joves.
L’equip està format per una direcció, un educador social i una psicòloga.
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.
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.

Àmbit Serveis a les Persones
Joventut

Ajuntament de Palafrugell

ACTIVITATS OBERTES AL PÚBLIC EN GENERAL
Activitat

Nois

IV jornada de cultura urbana
Gimcanes al barri
Play truck
Punts de trobada

SERVEIS

Educadors de
carrer

Noies

Total

50
12
7
20

600
42
22
59

550
30
15
39

ÍTEM QUANTITATIU
2015
2 educadors
(29 h/setmana)

2016
2 educadors
(29 h/setmana)

2017
2 educadors
(29h/setmana)

954 derivacions a
serveis especialitzats
Participació i
coordinació amb altres
entitats o serveis
municipals: 38
394 demandes
realitzades als
educadors

1177 derivacions a
serveis especialitzats
Participació i
coordinació amb altres
entitats o serveis
municipals: 42
211 demandes
realitzades als
educadors

1562 derivacions a serveis
especialitzats

derivacions
total

2016
1186

2017
1562

Jocs al barri a l’estiu

variació
+31,70%

Participació i coordinació
amb altres entitats o serveis
municipals: 48
344 demandes realitzades
als educadors
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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 de 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 de la dinamitzadora de forma setmanal, en l’espai de l’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 i la dinamització i
la prevenció de conductes i hàbits de risc.
Dinamització de la xarxa de delegats col·laboradors.
Organització de les jornades de Portes Obertes de l’Àrea de Joventut destinades
als cursos 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 10.45 a 11.00 h: CC Sant Jordi
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 10.35 a 11.05 h: CC Prats de la Carrera
Activitats realitzades:
- Formació en habilitats psicosocials per a delegats de 1r fins a 4t d’ESO i 1r i 2n
de Batxillerat.
- Campanyes de sensibilització sobre el consum de tabac, la SIDA, la violència
masclista i la salut mental.
SERVEIS

PIJCES
(Punt
d’Informació i
Participació
Juvenil als
Centres
d’Educació
Secundària)

Jornades
de
Portes Obertes
4t ESO

ÍTEM QUANTITATIU
2015
39 joves derivats a
activitats
1799 atencions:
537 demandes
1065 dinamitzacions
197
tràmits/derivacions
16 delegats
col·laboradors als
Centres Educatius de
Secundària

2016
18 joves derivats a
activitats
2031 atencions de les
quals
468 demandes
1398 dinamitzacions
136 tràmits/derivacions
15 delegats
col·laboradors als
Centres Educatius de
Secundària

300 participants (3r
d’ESO/UEC/PTT
jardineria)
4 centres assistents
d’ESO/UEC/PTT

302
participants
d’ESO/UEC/PTT
jardineria)
4 centres assistents
d’ESO/UEC/PTT

(3r

2017
51 joves derivats a activitats
1517 atencions de les quals
430 demandes
957 dinamitzacions
130 tràmits/derivacions
14 delegats col·laboradors
als Centres Educatius de
Secundària
93 delegats formats
287 alumnes (3r ESO/UEC)

4 centres educatius i alumnes
de la UEC
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usuaris
total

Ajuntament de Palafrugell

2016
2.031

2017
1.535

variació
-24,42%

El carretó de Can Genís al pati de l’INS Frederic Martí Carreras

7. Setmanes Joves
Les Setmanes Joves, tenen com objectiu donar a conèixer a les entitats i promocionarles i oferir activitats lúdiques als joves, es duen a terme en l’època d’hivern i varien
segons l’any. 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.
Entitats que hi han participat
Agrupament Escolta i Indika, Agrupació Excursionista Palafrugell, AK Musical, Associació
de Joves Birres Braves, Associació Il·lusions, Bàsquet Club Palafrugell, Club Atlètic
Palafrugell, Club Handbol Garbí, Club Hoquei Palafrugell, Espai Jove, El Gremio de la
Càbala, JERC, JNC, Nosa Col·lectiu.
Activitats realitzades
DATA
4 de febrer
18 de febrer
1-20 de març
3 de març
4 de març
4 de març
11 de març
12 de març
18 de març
18 de març
25 de març

ACTIVITAT
Concert!
Esquiada a la Masella
Concurs de fotografia
Palafrugell a concurs
Jornada a l’estudi de gravació
Concert!
Bus al Japan Weekend
Gimcana
VI Festa d’Hivern
Mastercuiners
Gala d’entrega de premis del concurs de
curtmetratges Palafrugell

ENTITAT
Nosa Col·lectiu
Can Genís
JERC Palafrugell
Associació de lleure il·lusions
Can Genís- AK Musical
Nosa Col·lectiu
Can Genís
Club Hoquei Palafrugell
Associació Juvenil Birres Braves
Espai Jove
JNC Palafrugell
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1 d’abril
8 d’abril
8 d’abril
9 d’abril
14 d’abril
14 d’abril
15 d’abril
16 d’abril
22 i 23 d’abril
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Patinada popular oberta a tothom
IV Jornada de cultura urbana
XV marxa nocturna
XIV raodbook Garoina Extrema
Handbol Mix Fever
Entrega premis del concurs
Gimcana 3X3 bàsquet
L’entre Bancada
Escape room

Braveskate
Educadors de Carrer
AEIG INDIKA
Agrupació Excursionista Palafrugell
Club Handbol Garbí
JERC Palafrugell
Bàsquet Club Palafrugell
Club Atlètic Palafrugell
El Gremio de la Càbala

ÍTEM QUANTITATIU

Setmanes Joves
(programació
per
part de les entitats
juvenils,
propostes
participatives per a
joves entre 14 i 29
anys)

2015

2016

21 activitats
programades
3.391 participants a les
activitats
(1.150 participants a les
activitats amb inscripció
- 2.241 participants a
les activitats sense
inscripció prèvia)

20 activitats
programades
1.860 participants a les
activitats
(747 participants a les
activitats amb
inscripció i 1113
participants a les
activitats sense
inscripció prèvia)
15 entitats del CMd’EJ
participants

12 entitats del CMd’EJ
participants

usuaris
total

2016
3391

2017
3134

Concert Festa d’Hivern

variació
-7,57%

2017
20 activitats
3134 participants
a les activitats
( 1.296 amb
inscripció i 1.838
sense inscripció)

13 entitats
CMd’EJ
participants

del
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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.
ÍTEM QUANTITATIU
SERVEIS

Consultes al PIJ

Cessió de sales de
Can Genís
Cessió
d’Els
Ametllers (exclusiu
per a entitats i
escoles municipals)

2015

2016

2017

857 consultes
(42% nois i 58%
noies)
404 cessions Sala
d’actes
2130
cessions
altres sales
564 préstecs

896 consultes
(43% nois i
57% noies)
474
cessions
Sala d’actes
1875 cessions
altres sales
518 préstecs

872 consultes
(42% nois i
58% noies)
546 cessions
Sala d’actes
1947 cessions
altres sales
573 préstecs

14 entitats
2 escoles

13 entitats
2 escoles

12 entitats
2 escoles

consultes
total

2016
896

2017
872

variació
-2,67

8.2 Consell Municipal d’Entitats
El Consell Municipal d’Entitats Juvenils (CMd’EJ) és un programa de l’Àrea de
Joventut que té per objectiu: crear i reglamentar a òrgans d’interlocució entre els
joves i l’administració, programar i elaborar 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 els entitats procurant potenciar l’intercanvi d’experiències i es
coordinen activitats conjuntes.
L’any 2017 s’ha realitzat 12 reunions.
Entitats
El Gremio de la Cábala, Club Atlètic Palafrugell, Club Handbol Garbí, Birres
Braves
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JNC, NOSA Col·lectiu, Associació Il·lusions, AEiG Indika, JERC, Agrupació
Excursionista Palafrugell, Associació Braveskate, Bàsquet Club Palafrugell, Club
Hoquei Palafrugell, AK Musical.
Activitats realitzades
DATA
Del 4 febrer al 23 d’abril
3 de juny

ACTIVITAT
Setmanes Joves
Curs
de
dispensació
d’alcohol
Festa a la Nit
Gran Recapte d’Aliments

Del 20 al 23 de juliol
1 i 2 de desembre

responsable

ÍTEM QUANTITATIU
ACTIVITATS

2015

2016

2017

13 entitats inscrites

15 entitats inscrites

14 entitats inscrites

CMd’EJ
(Consell Municipal
d’Entitats Juvenils)

1 reunió mensual de
promig

1 reunió mensual de
promig

1 reunió mensual
de promig

Festa a la Nit

10 entitats del CMd’EJ
participants

13 entitats del CMd’EJ
participants

9
entitats
CMd’EJ
participants

ÍTEM QUANTITATIU

SERVEIS
2015
Entitats registrades
amb seu social a
Can Genís
Entitats que utilitzen
Can Genís per fer
activitats
Rocòdrom (pati de
Can Genís)
Servei de préstec
multimèdia per a
entitats del CMd’EJ
(projector,
portàtil,
càmera fotos)
Suport administratiu
a
les
entitats
juvenils

del

2016

2017

12 entitats

13 entitats

13 entitats

22 entitats

20 entitats

22 entitats

352 usos

302 usos

326 usos

132 préstecs

118 préstecs

97 préstecs

1 entitat juvenil de nova
creació durant l’any:
Ass. AK Musical

1 entitat juvenil canvi
seu social Associació
Braveskate

1 entitat canvi de
Junta i seu social
El Gremio de la
Cábala

entitats
total

2016
14

2017
14

variació
0%
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Gran Recapte d’Aliments

8.3 Consell de Joves
Es tracta d’un òrgan de participació per a joves de 14 a 29 anys creat l’any 2017 i
que vol ser 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.
Es realitzen trobades trimestrals que serveixen per treballar les propostes i millores
del Pla Local de Joventut.

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 a 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
Dinamització de les taules informatives i campanyes preventives coincidint amb
els dies mundials (sida, tabac...) i taules informatives en espais d’oci nocturn.
Promoció d’hàbits saludables i disminució de les conductes de risc associades a la
salut.
Coordinació amb el programa Salut i Escola dels INS i referent del servei 24 hores
salut.
Realització de tallers específics per a joves i campanyes relacionades amb
drogues, alimentació, sexualitat, salut emocional.
Responsable de l’apartat de salut del web cangenis.cat.
Formació preventiva de joves adolescents en matèria de salut.
Coordinació amb els professionals i atenció als joves del Programa de conciliació
i reparació municipal.
Promoció de la salut i benestar entre els adolescents i joves.
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Total de participants
Activitat

homes

dones

10
10
0
0
2
22

8
8
8
6
8
38

Càpsula contra el sexisme durant la festa
Curs dispensació de begudes no alcohòliques
Taller Com gestionar els nostres pensaments
Taller Com gestionar les nostres pors
Curs Agents Joves de Salut
TOTAL
Teatre social als 3r d’ESO Enxarxats
TOTAL

347

ÍTEM QUANTITATIU

SERVEIS
2015

2016

2017

Programa
Reparació
i
conciliació: 3 consultes (2
nois/1 noia)
2 campanyes preventives
(tabac i SIDA)

Programa de Conciliació i
Reparació Municipal: 8
consultes (6 nois/2 noies)
2 campanyes preventives
(tabac i SIDA) als quatre
centres
educatius
de
secundària

Programa de Conciliació i
Reparació Municipal: 6
consultes (6 nois)
3
campanyes
de
sensibilització
(tabac,
SIDA i salut mental)

2 taules informatives en
espais d’oci nocturn:
Jornada de cultura urbana i
Festa a la Nit
II Jornada de cultura urbana

Pla Jove de
Salut

287

14 participacions a la Mesa
de Salut Jove:
4 participacions Comissió
donar veu als i les joves
3 participacions Comissió
cànnabis
3 participacions Comissió
incorporar els/les joves als
òrgans de decisió
2 participacions Comissió
habilitats per a la vida
3 participacions al Plenari
Campanya Tabac i cànnabis
Taller d’intel·ligència
emocional I i II: 6
participants
Taller d’autoestima: 8
participants
Taller de gestió de l’estrès:
8 participants
Curs de dispensació de
begudes no alcohòliques: 10
joves

3 intervencions en espais
d’oci nocturn:
Festa d’Hivern de Birres
Braves, III Jornada de
Cultura Urbana, Chill-out
Apalanka’t de Festa Major

3 intervencions en espais
d’oci nocturn:
Festa d’Hivern de Birres
Braves, VI Jornada de
Cultura Urbana, Chill-out
Apalanka’t de Festa Major

14 participacions a la
Mesa de Salut Jove:

14 participacions a la
Mesa de Salut Jove:

11 participacions a la
comissió metodològica

10 participacions a la
comissió Consell de
Joves, 8 participacions a
la comissió Habilitats per
a la vida, 2 plenaris
celebrats i 1 reunió del
consell directiu realitzada.

6 participacions a la
comissió operativa
2 plenaris celebrats

Campanya de promoció
d’Habilitats per a la vida
Curs d’Agents Joves de
Salut: 6 (3 nois/3noies)
Taller Com fer realitat el
meus somnis: (3 nois/3
noies.
Taller autoestima: (6 nois/3
noies)
Taller sexoafectivitat: 7
nois

Campanya de promoció
d’Habilitats per a la vida
Taller Com gestionar els
nostres pensaments (8
noies).
Taller Com gestionar les
pors (6 noies).
Curs d’Agents Joves de
Salut (8 noies/2 nois).
Curs de dispensació
responsable de begudes
alcohòliques (8 noies/10
nois).
Càpsula contra el sexisme
durant la festa (8
noies/10).
Teatre social (287
alumnes)
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ÍTEM QUANTITATIU

ACTIVITATS
2015

2016

2017

800
còctels
sense
alcohol repartits les 3
nits
de
campanya
preventiva del consum
d’alcohol

250 còctels sense
alcohol repartits durant
les
tres
nits
de
campanya preventiva
vers
el
consum
d’alcohol
- 192 preservatius
masculins
- 90 filtres de cigarrets
(reducció nicotina i
quitrà)
- 90 pràctiques de
col·locació de
preservatiu
- 125 usuaris a la zona
de descans
- 38 viatges en taxi
realitzats
- 200 joves van fer ús
del photocall

237 còctels sense
alcohol
repartits
durant les tres nits de
campanya preventiva
vers
el
consum
d’alcohol
- 237 preservatius
masculins
- 93 filtres de cigarrets
(reducció nicotina i
quitrà)
- 192 pràctiques de

500
preservatius
masculins
- 200 filtres cigarrets
(reducció
nicotina
i
quitrà)
Festa a la Nit
Chillout

15
controls
alcoholèmia
- 60 pomes (reducció
riscos de l’alcohol)
10
pràctiques
col·locació preservatiu
- 25 joves van fer ús del
servei de taxi

200 unitats de material
informatiu
general
repartit durant les tres
nits

180 unitats de material
repartits durant les tres
nits

Chillout a Festa a la Nit

col·locació de
preservatiu
- 130 usuaris a la
zona de descans
- 37 viatges en taxi
realitzats
- 215 joves van fer ús
del photocall
- joves que van
participar als jocs: 80
175
unitats de
material
repartits
durant les tres nits
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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.

ÍTEM QUANTITATIU

ACTIVITATS
2015

2016

2017

800
còctels
sense
alcohol repartits les 3
nits
de
campanya
preventiva del consum
d’alcohol

250 còctels sense
alcohol repartits durant
les
tres
nits
de
campanya preventiva
vers
el
consum
d’alcohol
- 192 preservatius
masculins
- 90 filtres de cigarrets
(reducció nicotina i
quitrà)
- 90 pràctiques de
col·locació de
preservatiu
- 125 usuaris a la zona
de descans
- 38 viatges en taxi
realitzats
- 200 joves van fer ús
del photocall

237 còctels sense
alcohol
repartits
durant les tres nits de
campanya preventiva
vers
el
consum
d’alcohol
- 237 preservatius
masculins
- 93 filtres de cigarrets
(reducció nicotina i
quitrà)
- 192 pràctiques de

500
preservatius
masculins
- 200 filtres cigarrets
(reducció
nicotina
i
quitrà)
Festa a la Nit
Chillout

15
controls
alcoholèmia
- 60 pomes (reducció
riscos de l’alcohol)
10
pràctiques
col·locació preservatiu
- 25 joves van fer ús del
servei de taxi

200 unitats de material
informatiu
general
repartit durant les tres
nits

Persones ateses
total

180 unitats de material
repartits durant les tres
nits

2016
31

2017
43

col·locació de
preservatiu
- 130 usuaris a la
zona de descans
- 37 viatges en taxi
realitzats
- 215 joves van fer ús
del photocall
- joves que van
participar als jocs: 80
175
unitats de
material
repartits
durant les tres nits

variació
+38,71%
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10. Projectes de futur
Un nou equipament per al 2019. Can Genís ha estat històricament la seu de l’Àrea de
Joventut i de l’activitat juvenil. Durant el 2018 els seus espais s’estaran remodelant i
rehabilitant per facilitar la dinamització sociocultural i l’acció comunitària de la ciutadania
de Palafrugell, fent una especial atenció a les necessitat dels joves i col·lectius juvenils
del municipi.
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1. Activitats fisicoesportives
Entenem com activitats fisicoesportives aquelles activitats que es realitzen des de l’Institut
Municipal d’Esports de Palafrugell IMEP, i no relacionades amb el medi aquàtic.
-

Escoles esportives municipals.
Les dues activitats que es realitzen són la gimnàstica rítmica i el multiesports.

-

Activitat Física per a adults i gent gran.
Dins d’aquests tipus d’activitats ens trobem amb l’activitat física per a gent gran, el
pilates i el tai-txi. No comptabilitzem les activitats del Pack Fitness (spinning,
tonificació i manteniment) perquè estan incloses dins dels serveis de l’abonat,
aquesta temporada hem inclòs el paleofit dins de les activitats del Pack Fitness.
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Jocs Escolars Locals
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 com de secundària. Els esports que es juguen a primària són: el
futbol sala, bàsquet, handbol, voleibol i atletisme. Els alumnes de secundària juguen a mini
futbol, bàsquet, voleibol i mini handbol.
Dins dels jocs escolars també trobem les Jornades Blaves destinat a alumnes de son cicle de
secundària, i el programa Descobreix l’atletisme tot jugant, destinat a alumnes de cicle mitjà de
primària.
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 2017
93
88
46
126
121 + 27 (Jornades Blaves)
122 + 52 (Jornades Blaves)
74 (Jornades Blaves)
52 (Jornades Blaves)
59
860

PARTICIPANTS 2016
96
89
44
129
121
148
48
30
56
761

XXV Miting Internacional d’Atletisme “Palafrugell – Costa Brava”
Competició internacional anual d'atletisme englobada dins el circuit Europe Athlétisme
Promotion i el calendari oficial de la Real Federación Española de Atletismo que se celebra a
l'Estadi Municipal Josep Pla Arbonès. Al 2017 celebrà el 25è aniversari el dissabte 27 de maig
de 18 a 22.30 hores, amb un programa de 31 proves, i va aplegar 359 atletes, dels quals 62
eren estrangers procedents de 27 països.
Torneig d’handbol base de Palafrugell
Activitat organitzada conjuntament amb el Club Handbol Garbí, on hi prenen part els millors
clubs d'handbol base de Catalunya (benjamí, aleví i cadet masculí i femení) amb l'objectiu de
promocionar l'esport de base i la marca "Palafrugell és Esport".
10 i 11 d’abril de 2017. Equips participants:
 Selecció Catalana Cadet
 OAR Gràcia
 H. Palautordera
 H. Sant Joan Despí
 C.H. Bordils
 C. Handbol Calonge – Sant Antoni
 H. Empordà - Roses
 C.H. Garbí de Palafrugell
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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.

Activitat Aquàtica Escolar
Dins de cada trimestre del curs escolar tenim diferents escoles que realitzen activitats
aquàtiques a la piscina municipal.
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Mulla’t per l’esclerosi múltiple
Amb l’objectiu de col·laborar amb la Fundació Esclerosi Múltiple, i així possibilitar que un major
nombre de persones que pateixen aquesta malaltia puguin ser ateses en els centres de la
Fundació. L’entrada a la instal·lació és lliure, i només cal que cada participant nedi els metres
que desitgi i que col·labori fent un donatiu i/o comprant algun material de la jornada
(samarretes, barrets, motxilles, tovalloles…).
Piscina Municipal de Palafrugell el divendres 7 de juliol de 2017, de les 7 a les 13 h i de les 16 a
les 22 h. 180 participacions + 151.000 metres + 340€ (recaptació)

Campionat Social de Natació
És una competició on el fet de gaudir d’una experiència interessant i de passar una estona
divertida és més important que no pas ser un bon nedador o obtenir un bon resultat. Poden
participar tots els abonats del Patronat Municipal d’Esports de Palafrugell i els participants en
les seves activitats dirigides. Divendres 16 de juny. 52 participants.

3 Activitats d’estiu i Nadal
Activitats aquàtiques
Les activitats aquàtiques les podem dividir en cursets de nens de 3 a 5 anys, de 6 a 11, joves i
adults, així com una activitat d’aigua gim.
Escoles esportives municipals
Dins de les escoles esportives municipals trobem el matí esportiu, activitats gimnàstiques i el
campus esport estiu.
Vela
Activitat de vela organitzada conjuntament amb el Club Nàutic Llafranc i dirigida a nens i nenes
de 8 a 14 anys.
Activitat Física per a adults
Pel que fa a les activitats físiques per a adults tenim el pilates i 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.

Memòria 2017

Àmbit Serveis a les Persones
Institut Municipal d’Esports

Ajuntament de Palafrugell

Pinxo Aigua
Parc aquàtic de Nadal. Jornades recreatives on grans i petits poden gaudir d’un munt
d’atraccions aquàtiques, tant a la piscina gran com a la petita, del ball aquàtic de FEFE i Cia, de
bateigs de submarinisme, de campionats esportius...
Master Class Spinning + Zumba.
Lloc
Dates
Horaris

Piscina Municipal de Palafrugell
27, 28 (matí i tarda) i 29 (matí) de desembre
Matí, de les 10.30 a les 13.30 h / Tarda, de les 16 a les 19 h

Participants: 742 persones.
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4 Instal·lacions esportives
Piscina Municipal
Instal·lació climatitzada, moderna i confortable, 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.
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.

Entitats Usuàries: F.C. Palafrugell, C.A. Palafrugell, A.A. Palamós, C.A. Santa Cristina. U.E.
Llagostera.
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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, Futbol Sala
Palafrugell.

 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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2017
434.623
176.480
163.578
28.880
44.885
20.800

2016
429.427
175.350
163.475
28.710
45.392
16.500

5 Indicadors
1.5.1. % de població inscrita i/o abonada a serveis esportius continuats municipals.
Sobre el total d’habitants.
Població inscrita = 720 participants
Població abonada = 1.623 abonats
Població (2016) = 22.868 habitants
% població inscrita i/o abonada a serveis esportius municipals = 10,24%
1.5.2. % de població abonada al complex esportiu municipal. Sobre el total d’habitants.
Població abonada = 1.623 abonats
Població (2016) = 22.868 habitants
% població abonada al complex esportiu municipal = 7,09%
1.5.3. Metres quadrats d’espai esportiu per cada 1000 hab.
M2 d’espai esportiu = 42.963 m2
Població (2016) = 22.868 habitants
M2 d’espais esportiu per cada 1000 hab. = 1.878,73 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 = 39,3 €
IMEP Palafrugell = 28,5 €
La Corxera Sant Feliu de Guixols = 43 €
Mes Gavarres Palamós = 46 €
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6 Projectes de futur
Any 2018
Any 2018
Any 2018
Any 2019

Pavelló Poliesportiu
Zona Avícola Maria
Pavelló Poliesportiu
Estadi Municipal

Millora i impermeabilització de la coberta
Projecte Circuit ciclista
Separador a la pista annexa
Retopping de les pistes
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Usuaris

Durant l’any 2017 van gaudir dels serveis del Museu del Suro un total de 41.992 usuaris dels
quals 22.190 van visitar el Museu, 10.211 van visitar la torre de guaita de Sant Sebastià, 1.879 el
Centre d’Interpretació del Dipòsit d’Aigua Modernista de Can Mario i 7.712 el Centre d’Interpretació
del Patrimoni i el Paisatge de Sant Sebastià de la Guarda.
A més, el Punt d’Informació Turístic i Patrimonial de Sant Sebastià de la Guarda va rebre un total de
13.516 visites, 1.000 a l’exposició itinerant “La sureda essencial”, i 32.182 fruit de la participació a la
fira B-Travel de Barcelona i la Fira del tap de Cassà de la Selva.
Aquestes dades suposen un ascens del 22,17% d’usuaris respecte el 2016, increment motivat
sobretot per l’obertura del Centre d’Interpretació de la Muntanya de Sant Sebastià de la Guarda. En
el cas concret del Museu del Suro s’ha incrementat un 8,84%, a la torre de Sant Sebastià, un 4,65%
i en el dipòsit un descens del 41,77% degut al tancament de la torre a partir del mes de juny.

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ USUARIS
DELS DIFERENTS SERVEIS DEL MUSEU DEL SURO
2013

2014

2015

2016

2017

MSP

19.386

27.192

22.818

20.387

22.190

DIPÒSIT MODERNISTA

2.122

1.752

3.413

3.227

1.879

TORRE SANT SEBASTIÀ

6.870

8.125

8.104

9.757

10.211

CENTRE D’INTERPRETACIÓ SANT
SEBASTIÀ (Llafranc)
TOTAL

7.712

28.378

ALTRES SERVEIS

37.069

2016

Punt d’informació turístic
a Sant Sebastià (Llafranc)
Exposicions itinerants

34.371

41.992

2017
13.516

1000

Participació a fires
TOTAL

34.335

1.000
32.182

1.000

46.698
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Segons el nostre recompte a peu de porta la procedència dels usuaris va ser majoritàriament
catalana (77%), dels quals un 32,45% són locals. Pel que fa als visitants estrangers, cal destacar
els procedents de França (12%), del Regne Unit (5%), la resta d’Espanya (2%) i Alemanya (2%).

Usuaris locals del Museu del Suro
Museu
Torre Dipòsit
Torre de Guaita
Total

2013
7052
1223
136
8411

s/total
anual
36,38%
57,63%
1,94%
29,51%

2014
10817
448
181
11446

s/total
anual
41,30%
25,57%
2,23%
31,73%

2015
5817
1339
116
7272

s/total
anual
25,49%
39,23%
1,43%
21,18%

2016
3828
802
174
4804

s/total
anual
18,78%
24,85%
1,78%
14,40%

2017
7201
609
354
8164

s/total
anual
32,45%
32,41%
3,47%
23,82%

Servei Educatiu

2313

74%

2479

72%

3037

72%

1761

41%

2614

60%

Total
Museu
Total
Dipòsit

Anual
19386

26192

22818

20387

22190

2122

1752

3413

3227

1879

6993

8125

8104

9757

10211

anual

Total anual Torre

Aquest any es va continuar la campanya Palafrugell+, que per la compra d’unA butlleta de 8€ pots
accedir a tota 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 alguna de les entitats implicades. També amb el suport de
l’Àrea de Cultura i de l’IPEP. En aquests tres mesos de funcionament de la campanya s’han
aconseguit els següents resultats:

VISITES REBUDES
ACTIVITAT
CULTURAL
TALONARIS
VENUTS
RECAPTACIÓ
REBUDA

MUSEU

TORRE DE CAN
MARIO

TORRE DE GUAITA

189

142

89

71€

44,50€

4
89
283,50€

Servei Museu del Suro
L’any 2017, el Museu del Suro de Palafrugell va obrir al públic 320 dies i 1830 hores. Va rebre un
total de 22.190 visites de les quals 3.081 van participar en diversos actes (conferències,
projeccions,...) en els diferents espais que disposa el museu (auditori, sala d’exposicions temporals
i sala del primer pis). La resta de visitants van visitar l’exposició permanent i les diferents
exposicions temporals individualment o en grup.
Ja s’han relacionat anteriorment les exposicions temporals pròpies o itinerants que es van acollir.
Es van ingressar un total de 35.589,04 €, dels quals 15.436,54 € corresponen a vendes de botiga i
20.152,50 € a entrades (individuals, visites guiades i teatralitzades i tallers didàctics). Globalment,
suposa un disminució d’un 5,14% dels ingressos propis respecte l’exercici anterior.
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RECOMPTE TOTAL D’USUARIS AL MSP DURANT L’ANY 2017
Totals
per
mesos
Gener
1.113
Febrer
732
Març
1.848
Abril
3.619
Maig
2.411
Juny
1.712
Juliol
1.948
Agost
2.618
Setembre 1.504
Octubre
1.476
Novembre 1.914
Desembre 1.295
TOTAL
22.190

Entrades
individuals

Grups
d’escolars

264
355
339
2.121
1.021
536
1.075
1.445
893
351
764
290
9.454

109
252
490
447
515
282
194
224
56
418
538
432
3957

Grups
d’adults
i jubilats
120
0
73
192
258
237
42
56
157
112
68
133

Participants
tallers i
activitats
179
41
16
421
148
55
324
307
14
308
155
168

Usuaris i
participants
actes

1.448

2.136

5.195

441
84
930
438
469
602
313
541
429
287
389
272

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’USUARIS MSP
DURANT ELS ANYS 2002 I 2017
ANY
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017

INDIVIDUALS
6.358
4.023
7.149
4.778
3.446
4.263
3.728
3.333
3.712
11.791
14.229
20.848
16.605
15.117
16.785

GRUPS
5.923
5.677
3.303
4.485
3.013
3.578
4.235
4.204
2.202
3.065
5.157
5.344
6.213
5.181
5.405

TOTAL
12.281
9.700
10.452
9.263
6.459
7.841
7.963
7.537
5.914
14.856
19.386
26.192
22.818
20.387
22.190

Servei Torre de Guaita de St. Sebastià.
L’any 2017 la torre de guaita del Conjunt Monumental de Sant Sebastià de la Guarda, a Llafranc, va
obrir les seves portes els següents períodes:


Del 17 de juny al 17 de setembre
Dilluns a diumenge 10h-13.30h i 17h-20.30h
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Setmana Santa (del 8 al 17 d’abril), caps de setmana 22, 23, 29 i 30 d’abril, maig, de l’1
al 16 de juny, del 18 setembre fins al 15 d’octubre
Dimarts a dissabte: 10h-13h i 16h-19h
Diumenges i festius (divendres sant, dilluns de pasqua, 1 de maig): 10h-14h

Per complementar la visita al conjunt, l’any 2014 es va engegar 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 2014 es va poder gaudir de l’exposició “Paisatges pintats de Manel Bosch”, el
2015 l’exposició “Paisatges pintats de Costa Sobrepera”, el 2016 l’exposició “Paisatge dibuixat.
Lluís Bruguera”.
L’any 2017 es va presentar l’exposició “Sant Sebastià Interpretat” Exposició d’Urban Sketching
Girona “Paisatges pintats de Lluís Bruguera” que va gaudir de 10.211 visitants, un increment
d’un 4, 65% respecte l’any anterior.
El preu d’entrada a la torre és d’1€ per als adults, pels menors de 12 anys és gratuït. En total es van
obtenir 6.053€ en concepte d’entrades i 1.994.90€ en concepte d’articles venuts a la botiga. Els
ingressos totals es van comptabilitzar en 8.047,90€, xifres que suposen una disminució d’un 14%.
Aquest retrocés en les vendes entenem que és degut a l’obertura de la botiga del Punt d’Informació
Turístic i Patrimonial de Sant Sebastià de la Guarda. Amb tot, si sumem les vendes (entrades i
botigues) dels espais de Sant Sebastià que gestiona el Museu del Suro sumen un total de
10.523,88€, superant en gairebé 1.200€ les vendes del 2016.

RECOMPTE DE VISITANTS PER MESOS. ANYS 2010 – 2017
Mesos
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
TOTAL

2010
0
0
125
321
359
474
1.340
2.482
1.026
145
480
0
6.752

2011
0
0
0
389
518
810
1.468
2.067
1.128
380
20
0
6.780

2012
0
39
34
457
564
588
1.447
1.924
1.104
149
0
0
6.306

2013
0
0
192
0
637
821
1.373
2.628
1.113
179
0
50
6.993

2014
0
15
0
823
881
835
1.488
2.614
1.253
216
0
0
8.125

2015
0
0
101
671
940
915
1.619
2.357
1.261
240
0
0
8.104

2016
0
0
582
319
984
986
2.122
3.165
1.255
344
0
0
9.757

2017
0
62
48
1.316
997
917
2.153
2.758
1.400
507
53
0
10.211

Centre d’interpretació Dipòsit Modernista de Can Mario
El Centre d’Interpretació del Dipòsit Modernista de Can Mario va rebre un total de 1.884 persones
de les quals 114 van accedir-hi amb entrada de pagament, 1.763 van fer-ho gratuïtament, 213 en
grups i 7 amb el tiquet Palafrugell+. Aquests visitants que van entrar de forma gratuïta va ser degut
a les jornades de portes obertes celebrades per Cap d’Any i Flors i Violes. A partir del mes de juny
de 2017 es va clausurar la Torre Dipòsit de Can Mario per perill de despreniments. Fins que no es
restauri no es tornarà a obrir al públic.
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El centre va obrir un total de 17 dies durant tot l’any 2017 (festes de Nadal, Setmana Santa i Flors i
violes). El número de visitants s’ha vist dràsticament disminuït fruït del tancament de la torre a partir
del mes de juny.
Horaris d’obertura:
De dimarts a dissabte: de 11h – 14h, de 17h – 20h. Diumenge de 11h – 14h

COMPARATIVA DE VISITANTS PER MESOS.
ANYS 2011 – 2017
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gener

234

187

44

24

190

336

291

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

96
60
372
334
227
370
479
198
77
0
229
2.676

30
22
148
86
253
184
425
206
102
21
53
1.717

38
40
202
470
248
164
270
192
200
182
72
2.122

30
58
124
65
75
341
585
217
194
7
20
1.752

41
27
84
840
111
393
571
338
191
107
520
3.413

40
256
93
175
240
539
561
284
78
210
415
3.227

69
7
837
636
44
1.884

2. Exposicions i activitats
Espai Manufactures d’exposicions temporals
Dins d’aquest espai s’hi ha realitzat les següents exposicions:
· El Pessebre del Museu amb figures de la dibuixant Pilarín Bayès. Producció de l’ajuntament
de Vic recreant un pessebre amb figures dibuixades per la ilustradora Pilarín Bayès. De l’1 al 15 de
gener: 577 visitants. 11 dies oberta al públic.
· (1) La vida... Pintura de Víctor Dolz. Produïda pel Museu del Suro, presenta obra pictòrica recent
de l’artista Victor Dolz, Un pintor inquietant, que ofereix una visió particular sobre la bellesa i la
relativitat d’aquesta, així com el pas del temps. Del 28 de gener al 5 de març. 1269 visitants. 32 dies
oberta al públic.
· Forest art. Cal·ligrafies del bosc. Martí Boada. Exposició on varem poder veure peces de Martí
Boada que recull de la mateixa natura, el que s’anomena l’art del temps. Entrant en joc la
transformació de la matèria, la definició dels materials que es transformen amb el pas del temps de
manera natural, entre d’altres aspectes. Del 11 de març a l’1 de maig: 4841 visitants. 44 dies oberta
al públic.
· El sexe a l’època romana: Exposició produïda pel Museu de Badalona per Arqueoxarxa. La vida
sexual a l’època romana és ben coneguda gràcies als testimonis que han arribat als nostres dies, ja
siguin textos, representacions visuals o peces de diferents tipus que es conserven integrades a
l’arquitectura i, sobretot, en els museus. Així, són famosos els anomenats gabinets secrets d’alguns
museus, com el de Nàpols, que reuneixen obres molt explícites, sovint veritablement
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pornogràfiques, que aporten molta informació sobre les pràctiques sexuals a l’antiga Roma. Del 6
de maig a l’1 d’octubre: 9.462 visitants. 137 dies oberta al públic.
· La verema dels 80: Exposició produïda per la Casa de Cultura de la Diputació de Girona. Un
reportatge històric sobre els moviments migratoris per anar a fer la verema al sud de França que a
partir de la dècada dels seixanta fins als noranta del segle passat va ser una pràctica habitual per a
milers de famílies senceres que hi anaven especialment des d’Andalusia, Extremadura, Múrcia o
País Valencià. Ara, 30 anys més tard d’aquelles migracions massives, Jordi Mestre i Xavier Martí
mostren tot el procés a través de fotografies.Del 7 d’octubre al 26 de novembre: 2.409 visitants. 44
dies oberta al públic.
· L’Empordà industrial. Aquesta exposició ha estat produïda pels museus Ecomuseu-Farinera de
Castelló d’Empúries, Museu del Suro de Palafrugell i Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica
de Catalunya L’exposició ofereix un recorregut per la industrialització del territori empordanès tractat
com a una unitat. S’ofereix una visió tant de la seva evolució històrica, com de la tipologia industrial
i els models diferenciats d’industrialització que es donaren a l’Alt i al Baix Empordà. Del 2 al 31 de
desembre. 1.195 visitants. 26 dies oberta al públic.

Auditori Miquel, Vincke i Meyer
Durant l’any 2017, a més del funcionament continuat de l’audiovisual de l’exposició permanent,
l’auditori del MSP va acollir un total de 41 actes on hi van assistir 3.156 persones de les quals 504
van fer-ho en 12 actes organitzats directament pel MSP, 1.621 en actes culturals externs, 301 en
actes d’associacions, 269 en actes d’ús privat, 246 en actes municipals, i 215 en actes polítics.
A continuació és detallen cadascuna de les activitats que s’hi van realitzar:

AUDITORI. Actes culturals organitzats o coproduïts pel MSP
Data

Títol de l’acte

Participants

27/1/17

Inauguració exposició Víctor Dolz

85

11/3/17

Inauguració exposició “Forest Art”

44

28/4/17

1era jornades Biennals sobre societat industrial

32

12/5/17

Inauguració de l’exposició “El sexe a l’època romana”
Xerrada de Joaquin Ruíz de Arbulo,“El negoci del sexe a
Pompeia”
Concert de “Amighty Blues Band”
Conferència de Núria Castro “Cleopatra, Juli Cèsar i Marc
Antoni”
Conferència de Joan Banús “Sexe i erotisme en el cinema de
romans”
Conferència de Marc Mayer “Vida sexual dels emperadors a
través dels autors clàssics”

108

19/5/17
20/5/17
27/5/17
9/6/17
16/6/17

7
115
25
10
9

30/9/17

Lectura de textos eròtics

21

7/10/17

Inauguració de l’exposició “La verema dels 80”

25

2/12/17

Inauguració de l’exposició “Empordà Industrial”

23

TOTAL

504
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AUDITORI. Altres actes d’entitats externes realitzats a l’Auditori del MSP
Data
12/1/17
13/1/17
20/1/17
4/2/17
18/2/17

Entitat
organitzadora
Oncolliga
Prat de la
Carrera
Policia
Municipal
Associació
Flamenca
Club Atlètic
Palafrugell

Títol de l’acte

Participants i
tipus d’actes

Presentació Oncotrail 2017

50

Demostració de robòtica

208

Entrega de premis i patró de la policia de
Palafrugell

98

Grabació del videoclip de La Bicha

11

Presentació de l’Entrebancada

28

22/2/17

Comuns

Presentació del partit polític “Un país en
comú”

45

3/3/17

Equip Oncotrail
Ajuntament

Presentació de l’audivisual de l’Oncotrail

33

Jornades d’economia social

681

Presentació de “Parquets flotants”

47

Acte ERC Palafrugell

25

Classe de IES Baix Empordà

82

9/3/17
10/3/17

i Fundació La
Caixa

16/3/17

Wicanders

31/3/17
7/4/17

ERC
Palafrugell
IES Baix
Empordà

25/4/17

Escola Adults

Xerrada Asha Miró

78

12/5/17

Futbol
Palafrugell

Presentació Futbol Base Palafrugell

40

13/5/17

ANC

Reunió de l’ANC

68

25/5/17

Esports
Palafrugell

Presentació del Meeting d’Atletisme 2017

23

1/6/17

Ajuntament de
Palafrugell

Presentació Alcalde

125

16/6/17

FOEG

Escola d’Estiu de la FOEG

134

2/8/17

Ajuntament de
Palafrugell

Homenatge al sector surer

130

11/8/17

Fundació
Morató

Presentació de llibre d’habaneres i concert

60

21/8/17

Trefinos

Acte aniversari empresa Trefinos

60

15/9/17

Entesa
Palafrugell

Xerrada amb Arcadi Oliveras

62
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22/9/17

Revista
Empordà

14/10/17
24/10/17
10/11/17
22/11/17
25/11/17

Baix

Memòria 2017

Presentació revista del Baix Empordà

48

Fundació
Morató

Entrega de premis 2x4

80

Enric Vigas

Presentació de la fàbrica Vigas

42

Empordà
Europa
Wicanders
Escola
Música

Col·loqui i presentacio de “Empordà,
9
Catalunya, Europa”
11
Presentació de “Parquets flotants”
de

Concert de Santa Cecília

120

29/11/17

IPEP

Jornades d’emprenadoria

145

16/12/17

Trefinos

Acte aniversari empresa Trefinos

109

TOTAL

2652

Espai del primer pis
La nau del primer pis del MSP es va utilitzar en 3 ocasions per celebrar-hi diversos actes. En total
van participar-hi 233 persones.

ACTES A LA SALA PRIMER PIS DEL MSP
Data
15/3/17
16/3/17

Entitat
i Consorci de les
Gavarres

Títol de l’acte

Tipus d’acte

Participants

Escenaris de
transformació de
les Gavarres

Acte ecosistema

92

12/11/17

Museu del Suro
i Restaurant
Llofriu

El tast de cuina
de la memòria

Acte Gastronòmic

43

26/5/17

Fundaciò
Morató

Inauguració de
l’exposició “El fum
imprès”

Inauguració
exposició

98

TOTAL

233

Del 26 de maig al 24 de setembre s’hi ha realitzat l’exposició El fum imprès, on es visionava una
part molt important de la indústria tabaquera: la litogràfica de les seves “marquillas”, cigarreres,
vistes, “bofetones”, vitoles o anells. L’exposició ha estat produïda per la Fundación Joaquín Díaz i la
Fundació Ernest Morató. 7.896 visitants.

Sala d’exposició permanent
Del 18 de maig del 2017 a ben entrat el 2018: La joia del museu (dins les activitats del Dia
Internacional dels Museus 2017), on es va mostrar sota el títol Propietaris, empresaris i filantrops
del suro, pintures i escultures d’industrials rellevants de Palafrugell, dels segles XIX i XX,
representants de diverses generacions d’empresaris emprenedors, avançats als seus temps, que
varen impulsar i mantenir la indústria i que, sovint, participaven en la creació d’infraestructures, en
projectes socials per als seus treballadors i pels palafrugellencs i en multitud d’activitats culturals de
la vila.
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Exposicions intinerants
“La sureda essencial. Fotografies de Pitu Garcia Batlle”.
El Museu del Suro de Palafrugell ha cedit l’exposició “La sureda essencial. Fotografies de Pitu
Garcia Batlle”, produïda pel mateix museu, a l’Ajuntament de Cassà de la Selva per exposar-la a la
Casa Museu de Can Trinxeria des del 24 de setembre de 2016 fins el juny del 2017. Durant els
mesos de 2017 l’exposició ha rebut uns 1.000 visitants.

Altres activitats del Museu
8 de març: Excursió Forest Art. Visita guiada a una sureda de Calella a càrrec de Martí Boada.
8 d’abril: El col·lectiu artístic Urban Sketchers de Girona es va reunir al Far de Sant Sebastià de la
Guarda per efectuar una trobada de pintura a plain air. Els dibuixos realitzats es van destinar a
l’exposició Sant Sebastià Interpretat Exposició d’Urban SketchingGirona oberta al públic des
del 13 d’abril al 15 d’octubre a la Torre Guaita de Sant Sebastià de la Guarda.
16 d’abril: Calella abans del turisme. Visita guiada a Calella de Palafrugell fent un recorregut
inèdit pel passat històric de la platja del Portbo abans del turisme, quan era lloc de comerç de suro,
port de cabotatge i de vaixells de pesca.
20 i 21 d’abril: Festival Vivid 2017. Dins d’aquest festival dedicat al món del vi empordanès s’han
dut a terme les activitats següents: “Passat, present i futur del tap de suro” consistent en una
visita guiada al la Fàbrica de taps TESA i la xerrada “Taps amb història” a càrrec de Pep Espadalé.
“Tast a vista d’ocell”. Consitent amb la visita guiada “El suro i el vi” i tast a la torre de Can Mario
amb els vins del celler Mas Oller.
21, 22 i 23 d’abril. Participació, a través de l’estand de la Xatic, al saló del turisme B-Travel.
30.182 visitants.
22 i 23 d’abril: Sant Jordi. S’han dut a terme: Jornada de portes obertes. Petita exposició literaria
Josafat i la festa de la bellesa a Palafrugell, en motiu del 111è aniversari de la 1era ediciò del
Josafat i de l’any Bertrana. Un Taller d’estampació. I una paradeta de llibres.
29 i 30 d’abril i 1 de maig: Participació en el festival Flors i Violes, organitzat per l’IPEP amb
l’ambientació a la sureda a càrrec d’Eduard Maynegra, Campió d’Espanya d’Art Floral 2013.
Durant aquells tres dies es van dur a terme en el museu tallers familiars.
18, 20 i 21 de maig: Dia Internacional dels Museus. Jornades de portes obertes al Museu, el
Centre d’Interpretació Modernista de Can Mario i la Torre de Guaita de Sant Sebastià de la Guarda.
Exposició de la joia del museu: Propietaris, empresaris i filantrops del suro. El dissabte 20, visita
guiada La fàbrica Miquel Vincke & Meyer, una història excepcional, i la Nit dels museus amb
actució musical “Música negra, Cadillacs blancs” a càrrec de The Almighty Blues Band.
17 i 18 de juny: participació a la Fira del Tap de Cassà de la Selva amb un estand on es varen
realitzar demostracions de fabricació de taps amb màquina de ribot, tallers de manualitats i parada
de llibres i objectes del suro.
25 de juny: Demostració de la pela del suro al pati de l’Institut Català del Suro. Realització de
pela del suro i posterioment visita guiada pels forns d’aglomerat a càrrec de Pep Espadalé i
acompanyada d’un vermut.
21 de juliol: es va celebrar la inauguració del Centre de Descoberta del Patrimoni i el Paisatge
de la muntanya Sant Sebastià de la Guarda.
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7 i 8 d’octubre: Jornades Europees de Patrimoni Com cada any el Museu del Suro de Palafrugell
s'adhereix a les jornades i enguany va oferir una ruta guiada pels valors naturals de Sant Sebastià
de la Guarda, a càrrec del professor de geologia Carles Roqué. Es va fer una sessió d’Sketching al
Museu del Suro amb el guiatge de l’artita Lliuís Bruguera. A més, durant els dos dies es va oferir
jornada de portes obertes tan al Museu del Suro, com al Dipòsit d'Aigua Modernista de Can Mario i
a la Torre Guaita de Sant Sebastià de la Guarda.
14 i 15 d’octubre: Cap de Setmana Ibèric. El dia 14 visita teatralitzada al jaciment ibèric d’Ullastret i
el de Sant Sebastià de la Guarda, i el dia 15 visita al jaciment de Sant Sebastià de la Guarda i el de
la platja de Castell de Palamós.
14 i 15 d’octubre: participació en l’esdeveniment Radikal Mar Brava amb la instal·lació d’un estand
on es realitzaven manualitats amb suro.
21 d’octubre: participació en el Gavarres Festival de Juià amb un taller de taps de suro.
4, 5, 11 i 12 de novembre: Setmana del Turisme Industrial al Museu del Suro. Organitzada a
través de la Xatic, es realitzaven tot un seguit d’activitats lligades amb el patrimoni industrial de
Catalunya. El museu hi participava amb la visita guiada i tast de vi Del bosc a la taula, i amb una
activitat gastronòmica Tast de cuina de la nostra memòria organitzada conjuntament amb el
restaurant “La Sala de l’Isaac” de Llofriu, on s’oferia un tastet d’un plat recuperat, típic de tapers:
peixopalo, tripa, trumfes i allioli. Durant dos dies es va realitzar jornada de portes obertes.
De l’18 al 19 de novembre: 22ª Setmana de la Ciència. El Museu del Suro participa en aquest
event amb una jornada de portes obertes i una activitat de manipulació i sensacions Toca-Toca,
Pensa-Pensa.
26 de novembre: Els museus surten al carrer. Fira de museus al carrer organitzada per la Xarxa
de Museus de les Comarques Gironines. En una carpa habilitada a la plaça del Mercadal de Girona
varem presentar un taller de manualitats amb suro.
Del 9 de desembre al 7 de gener: Campanya de Nadal de la Xarxa de Museus Locals de les
comarques de Girona. En el qual es fa partíceps els visitants del Museu del Suro de tot un seguit
d’ativitats complementades amb un concurs a través de les xarxes socials.
Del 16 de desembre al 14 de gener: El caganer perdut. Joc infantil per les instal·lacions del museu
on es convida als visitants del museu a buscar el caganer del pessebre.

Participació en conferències i congressos
31 de maig i 1 i 2 de juny: assitència al XV Simposi de l'Asociación de Museos del Vino de
España. Comunicación y marketing de la cultura del vino. Trobada, cooperació i estudi dels
Museus i Centres Temàtics del Vi associats, per a la promoció, difusió i defensa dels interessos i
activitats comuns, així com per promocionar i difondre la cultura del vi en general. Enguany
l’organització va anar a càrrec del Museo de Pagos del Rey.

3. La botiga del Museu
Aquest any 2017, les vendes de les botigues dels tres serveis oberts del museu van sumar un total
de 19.891,42€ dels quals 15.436,54€ es van recaptar al MSP (despesa mitjana de 0,70€/usuari)
amb un petit descens respecte l’any anterior de 8.96% però mantenint un ascens del 13,44%
respecte el 2015), 1.994,90€ a la torre de guaita de Sant Sebastià (despesa mitjana de
0,20€/usuari) amb un descens del 12,35% respecte l’exercici anterior, això sense comptar les
vendes que es van efectuar al nou Espai de Sant Sebastià de la Guarda, que van ser de 2.459,98€
fent així, en definitiva, que hi hagués un ascens del 158,65% de les vendes.
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Cal continuar amb la línia a la botiga del Museu, amb la creació de més producte, millor producte
cultural, i seguint amb el producte específic d’articles fets en suro. De cares a l’any vinent,
s’intentarà personalitzar els articles d’artesans donant així un valor afegit. També cal seguir amb la
línia de material específic de tipus mariner i turístic per la botiga de Sant Sebastià. Creiem que per
augmentar les vendes s’hauria de donar una cara nova a la botiga. Hi ha empreses especialitzades
en disseny i decoració d’espais que serien de gran ajuda. També estaria bé poder invertir en
mobiliari i expositors i de més pressupost per proveïr millor la botiga.
INGRESSOS DE BOTIGA PER MESOS 2017
Mes

MSP

Torre

Far

Total

Gener

660,79 €

tancat

tancat

660,79 €

Febrer

278,34 €

tancat

tancat

278,34 €

Març

787,43 €

tancat

tancat

787,43 €

Abril

1.175,15 €

99,30 €

tancat

1.274,45 €

Maig

1.315,98 €

358,40 €

tancat

1.674,38 €

juny

1.432,53 €

193,20 €

tancat

1.625,73 €

Juliol

1.864,59 €

336,70 €

805,00 €

3.006,29 €

Agost

2.496,15 €

453,60 €

686,78 €

3.636,53 €

Setembre

1.745,14 €

344,00 €

707,70 €

2.796,84 €

Octubre

1.448,39 €

279,20 €

925,71 €

2.653,30 €

Novembre

1.517,31 €

tancat

tancat

1.517,31 €

Desembre

796,42 €

tancat

tancat

796,42 €

TOTAL

15.518,22 €

2.064,40 €

3.125,19 €

20.707,81 €

COMPARATIVA INGRESSOS BOTIGA. ANYS 2010 - 2017
Any

MSP

TORRES

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

3.684,35 €
TANCAT
7.955,07 €
9.827,20 €
13.803,82 €
13.679,14 €
16.896,25 €
15.518,22 €

1.158,40 €
2.895,84 €
1.643,43 €
1.320,00 €
1.294,30 €
2.769,20 €
2.568,05 €
2.064,40 €

SANT
SEBASTIÀ

3.125,19 €

TOTAL
4.842,75 €
2.895,84 €
9.598,50 €
11.147,20 €
15.098,12 €
16.448,34 €
19.464,30 €
20.707,81 €

Memòria 2017

Àmbit Serveis a les Persones
Museu del Suro

Memòria 2017

4. Museu 2.0
Web del Museu del Suro
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 2017:

PÀGINA WEB 2017
Nombre total de visites

5.760

Visitants únics

4.270

Nombre de pàgines vistes

21.195

Pàgines per visita

3.68

Durada mitjana de la visita

00:02:25

Percentatge de rebots

40.85%

Percentatge de visites
noves

74.11%

Durant el 2017 es varen publicar a la web del Museu del Suro un total de 38 notícies i es varen
enviar a través de mailing 40 correus electrònics.
Aquest any hem seguit amb el butlletí en línia del MSP “Caps-i-puntes”, on es publican "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 s’han publicat dos
“Caps-i-puntes”. El primer durant el mes de gener amb un total de 12 notícies i el segon en el
mes d’agost amb un total de 10 notícies.

Xarxes socials
Durant el passat 2017 la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona ens van assignar un servei
d’assessorament en xarxes socials, ja que s’han convertit en una eina efectiva de comunicació
online, on cal estar-hi presents i actius. El seu sistema de treball consisteix en reunions i
assessorament en relació a qualsevol assumpte relacionat en la gestió de xarxes i altres
problemàtiques que puguin sorgir a nivell online (pàgina web, email màrqueting).
Les xarxes s’han convertit en una eina efectiva de comunicació en línia, on cal ser presents i actius.
També és important analitzar l’abast aconseguit i la resposta dels usuaris. En aquesta línia, durant
el 2017 la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona va oferir un servei d’avaluació de la gestió
de xarxes i tasques en línia.
La feina s’ha valorat positivament. Actualment tenim 4.712 seguidors a Facebook (99 més que l’any
anterior) i 4.748 “m’agrada” a la pàgina; a Twitter 2.248 seguidors (352 més) i a Instagram, 1.016
(403 més que l’any 2016). 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.
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Twitter 2017
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set.

Oct.

Nov.

Des.

Total

Link clicks

47

21

13

42

26

27

14

9

29

21

22

20

291

Retweets

43

24

26

90

53

61

25

14

64

51

106

33

590

Likes

134

61

56

162

103

154

70

23

88

109

211

106

1277

Replies

4

0

0

2

1

1

2

0

3

2

4

3

22

Tweets propis

22

11

5

18

15

14

8

2

8

12

25

12

152

Publicacions

33

22

28

33

36

27

33

32

27

23

34

24

352

Impressions

700

347

276

631

467

393

218

159

400

330

847

484

5252

Mencions

38

9

37

20

28

34

61

45

37

44

95

45

493

950

748

1512

694

674

472

529

665

744

971

382

9523

Visites al perfil 1182

Instagram 2017
Publicacions

111

Interacció

4652

M'agrades

4604

Comentaris

48

Fotos guardades
Mencions
amb
hashtags:

21
els
86

#museudelsuro
#museudelsuropalafrugell
#museudelsurodepalafrugell
Facebook 2017
Gener Febrer Març Abril

Maig

Juny

Juliol Agost Set.

Oct.

Nov.

Des.

Total

25
Publicacions
Visites a la
227
pàgina
Nous
10
seguidors

17

12

26

17

14

13

11

16

20

21

15

207

44

19

51

62

260

143

67

140

56

37

28

1174

34

14

10

11

23

21

17

17

10

24

10

208

516
Interacció
Clicks a les
517
publicacions

240

174

460

382

492

520

171

510

529

721

520

5235

216

122

613

295

484

633

146

426

392

590

393

4827

Impressions

27581 11453

17361 7489
Abast
Visualitzacions
272
399
de vídeos

7763 17236 16555 24674 21682 7039

16858 26689 32715 16145 226390

5051 11178 10887 14993 13889 4746

10459 15053 19590 9977

140673

548

2118

16596

916

263

2321

1097

417

2800

3850

1595
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5. Edició, promoció i màrqueting
•
Mantenim els tríptics de tots els serveis oberts en 4 idiomes. Només es van poder distribuir de
l’abril al setembre a través de l’empresa Aonanem i per nosaltres mateixos durant tot l’any a
diferents hotels, càmpings i punts d’interès turístic, i de manera puntual la resta de l’any a les
oficines de turisme més properes de Palafrugell.
•
Participació en el Costa Brava Experience Pass Es tracta d’un desplegable on es reuneix una
selecció de les millors ofertes d’oci que ofereix la Costa Brava vinculades a una promoció,
descompte o tracte preferent. Aquest desplegable s’ofereix amb les claus de l’habitació a les
pernoctacions que es fan a la Costa Brava a cases de turisme rural, hotels i blocs d’apartaments
sel·leccionats. També l’entregan alguns ports i camps de golf. Aquest desplegable inclou un tiquet
personalitzat del MSP. Distribució a més de 400 punts: hotels, cases rurals, blocs d’apartaments,
ports esportius, camps de golf i establiments seleccionats de la Costa Brava de març a desembre
del 2017.
•
Comunicació i promoció de continguts en el projecte Ecoturisme Empordà.
•
Col·laboració en una capsa regal duna experiència a Fent País Cooperativa.
•
Mensualment, editem 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 segueix 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 essencial 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.
•
Seguim amb la promoció que ha realitzat el Club de la Ruta del Vi DO Empordà, a través del
Patronat de Turisme de la Diputació de Girona.
•
Es van publicar cartells publicitaris de gran format dels tres serveis (Museu del Suro, Dipòsit
d’Aigua Modernista de Can Mario i Conjunt Monumental de Sant Sebastià de la Guarda) a diferents
muppis situats a punts estratègics de Palafrugell.
•
Es van imprimir 1.500 cartells promocionals del Museu i del Dipòsit d’Aigua de Can Mario per
repartir durant l’estiu a oficines de turisme, botigues i espais publicitaris diversos del municipi de
Palafrugell i zona costanera.
•
Es publiquen anuncis publicitaris a les següents revistes i diaris:
o Revista del Baix Empordà
o UT Empordà
o El Punt Diari
o Diari Girona
o Revista de Palafrugell
o Empordà Guia
o Cap Catalogne

6. Servei Educatiu
Entenem el servei educatiu en tres grans blocs:
⋅ Educació formal en horari lectiu.
⋅ Educació formal en temps de lleure.
⋅ Educació no formal temps de lleure familiar.
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Durant aquest 2017 el servei educatiu ha tingut un total de 7139 participants, que suposen el 17%
del total de visitants del museu.

Educació formal: Oferta per a centres educatius
Estat actual i evolució del servei educatiu
Des de la inauguració de la nova seu el 2012, el Museu del Suro de Palafrugell ha rebut 20.521
estudiants. Durant l’any 2017 hi ha hagut un lleuger creixement quan a nombre total d’usuaris
participants en l’oferta educativa, amb un nombre total de 4.410.
Oferta educativa any 2017
L’oferta educativa del Museu durant el 2017 ha constat de 35 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 amb idiomes 5€. Es manté la gratuïtat per als centres de Palafrugell i per grups amb
rendes baixes.
Millores al Servei Educatiu
Durant el 2017 el servei educatiu del Museu del Suro ha fet diverses millores en la seva oferta
educativa. Primerament cal destacar el disseny, programació i execució d’activitats relacionades
amb les diferents exposicions temporals i també la creació d’una acció fixa pel Dia Internacional
dels Museus (DIM) que es repeteix anualment.
Accions de difusió de l’oferta educativa.
Promoció i difusió de l’oferta educativa any 2017 curs 2017-2018.
-

-

Gener: Mailing als centres educatius
Febrer: Guia de Recursos 2016-2017 Centre Educació Municipal. Difusió dels espais i
aspectes educatius que ofereix el Museu del Suro i el patrimoni Local que gestiona: Dipòsit
d’Aigua Modernista, Conjunt Monumental de Sant Sebastià, Centre Cultural Bassa Rocas de
Llofriu i Centre de Documentació Ramir Medir.
Març: Edició del tríptic de l’Oferta Educativa 2017-2018. Model esquemàtic i sintetitzat per la
presentació de les activitats dividides per cicles, així com la durada o la tipologia de cada
una d’elles. Editat en format PDF i paper.
Maig: Actualitzacions webs de difusió d’activitats educatives de patrimoni: Web Generalitat –
Web Sistema Territorial Mnactec – Web Activitum
Juny: Mailing difusió oferta per a Lleure als casals dels centres educatius de Palafrugell i a
les organitzacions de casals de caire privat.
Juny: Actualització Oferta al Web del Museu.
Juliol: Contacte via telefònica amb les escoles sol·licitants de la subvenció Indika l’any 2016
per concretar dates del curs 2017-2018.
Juny – Setembre: Enviament per mail als diferents centres educatius de la província de
Girona i Barcelona, de l’oferta educativa (Dossier i tríptic en format pdf.) 2.000 adreces de
correu electrònic).
Juny: Enviament als 75 Centres de Recursos Pedagògics de Catalunya (CRP).
Setembre: Difusió a través del Full Informatiu del CRP a tots els docents del Baix Empordà
Setembre: Reunió amb els directors dels Centres de Palafrugell a la seu del Centre
Municipal d’Educació de Palafrugell.
Octubre / Novembre / Desembre: Mailing exposicions temporals amb oferta educativa.
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Durant l’any:
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 Palafrugell va comptabilitzar un total de 4.410 escolars de
l’Educació Formal, dividits en 163 grups. De tots ells, 3.431 van participar en activitats educatives
ubicades a l’exposició permanent, 286 al Dipòsit modernista, 154 a la Sureda de Llofriu, 145 van fer
l’excursió al Dolmen de Can Mina i 98 a la torre de defensa de Vila Seca.
Les activitats proposades són de diferent caire depenent del seu format, podem dir que 840
escolars van participar en visites guiades, 720 nois i noies han participat en tallers, 420 van
fer la visita de manera lliure sense educador, 150 van fer excursió i 90 estudiants van visitar una
fàbrica, 680 van participar de visites dinamitzades, 1220 van fer una visita teatralitzada.
Les dades obtingudes en les diferents estadístiques ens permeten fer una distinció i divisió per
nivells que ens dóna els següents resultats, el públic majoritari del Museu són alumnes de primària,
seguits d’alumnes d’educació secundària i d’educació infantil. Val a dir que ha augmentat el nombre
de participants de Cicles Formatius.
També destacarem els indrets dels quals procedeixen els participants del servei educatiu.
Majoritàriament de Palafrugell així com de les comarques de Girona, que ha augmentat respecte
altres anys.
Com és conegut, el flux de visitants escolars varia habitualment en relació al calendari escolar. Els
mesos amb més registre de visitants escolars van ser els mesos d’abril i novembre seguit del març i
el mes de maig. Setembre i gener segueixen sent 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.
En la següent taula, Evolució mensual de participants en les activitats educatives, podem visualitzar
els dos mesos del curs amb més participació escolar i els dos mesos amb menys participació.
Aquestes variacions són degudes a les exposicions temporals que es programen i per a qüestions
meteorològiques. Tot i així cal esmentar que el mes de setembre és un dels mesos amb una baixa
participació d’estudiants.
Subvenció Indika – Diputació de Girona
Durant el curs escolar 2017 - 2018 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 19
activitats presentades, fet que va suposar oferir a un preu més econòmic respecte l’any anterior
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 2017 es van comptabilitzar un total d’7 escoles participants amb 815 alumnes, respecte
a els 526 alumnes participants l’any 2016. Aquest fet te a veure amb la ràpida liquidació del
pressupost de la Subvenció Indika, ja que a principis de setembre ja no se’ns permet entrar més
sol.licituds. Seguidament podem visualitzar els grups participants d’aquest any, diferenciats per
data, activitat i centre:
La valoració general de les activitats va ser de 4.5 punts, segons mostren les enquestes de
satisfacció que van omplir tant els professors acompanyants dels grups com l’equip d’educadors/es.
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Educació no formal: Oferta per a lleure.
Oferta d’activitats
Suberifica’t: Oferta educativa Museu del Suro de Palafrugell. Activitats lleure 2016:
- La princesa Lena (contacontes i taller de titelles) – Infantil i CI NOVA ACTIVITAT
- Jocs de romans (Jocs dirigits inspirats en l’època romana) – CM i CS NOVA ACTIVITAT
- El suro i el mar (Taller de manipulació de suro) – CM i CS
- La festa dels pintors (Taller de pintura) – Primària - ESO
- Jocs a la Sureda del Museu (Jocs didàctics en acció) – Primària
- GimcaCork (Gimcana pel museu) – CM, CS, Secundària
- Ibers, Sants, Corsaris i Turistes (Visita lliure Conjunt monumental se Sant Sebastià de la
Guarda) – Primària i Secundària
- Pirateria a la Torre de guaita de Vila Seca (Visita i pujada a la torre de guaita) Primària i
ESO NOVA ACTIVITAT
- Viatge a la prehistòria – Dolmen de Can Mina (Excursió i taller de pintura) NOVA
ACTIVITAT
- Descobrint el dipòsit Modernista de Can Mario (Visita lliure) – Primària i Secundària
Dades estadístiques
El total de participació és de 443 nens i nenes d’Educació Infantil fins a Educació secundària. Tot
realitzant un total de 12 activitats entre els mesos de juliol i agost de 2017. Podem visualitzar a
través de la següent taula, que ha augmentat la participació en comparació a la temporada anterior
amb 150 participants més.
Activitats familiars programades
Des de l’obertura de la nova seu a Can Mario el museu ha desenvolupat una programació mensual
d’activitats pensada per a un públic familiar i /o adult amb tallers de manipulació de suro i visites
guiades. En general, tot i que en ocasions es fan de forma gratuïta, o amb el preu de l’entrada, els
tallers i visites guiades tenen un cost de 3€ infants i adults.
En total aquest 2017 les activitats familiars han tingut 2.350 participants i s’han programat 89
activitats, dins les quals 48 van fer-se de forma gratuïta en motiu de diverses festivitats: Nadal al
mes de gener i desembre, Setmana Santa i Sant Jordi a l’abril, Flors i violes i la Nit activitats Vívid
als museus al maig, amb motiu de la Festa Major al juliol, inauguració exposició temporal i activitats,
Jornades Europees de Patrimoni al setembre, Radikal Mar Brava i Cap de Setmana Ibèric a
l’octubre, Palafrugell + i Dia de l’Enoturisme i 19a Setmana de la Ciència al novembre.
En total aquest any s’han programat menys activitats que l’any 2016, prioritzant tres aspectes; la
resposta dels visitants en anys anteriors, la qualitat dels tallers que s’ofereixen, l’estacionalitat del
públic familiar, la programació en activitats organitzades de manera conjunta amb altres entitats
(Patronat Costa Brava, Museu d’Arqueologia de Catalunya, Ajuntament de Palafrugell, Xarxa de
Museus, DO Empordà, UNESCO i ICOM). També cal remarcar que s’han fet tallers en diverses
accions conjuntes tan al municipi com amb xarxes i fires com la Fira del Tap o la Fira de Juià. Del
total d’activitats, 89, tan sols 6 no han tingut participants, fet que demostra la precisió en la
programació.
Dels 2.350 participants en activitats familiars 1.439 varen assistir a tallers, 438 a visites guiades, 93
a gimcanes tan familiars i temàtiques com nocturnes, participants a tastets de vi 44, amb la
inauguracions infantils 32, a les peles de suro d’estiu 83, a excursions 81 i a contes 142
participants.
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Quan a la distribució de participants per mesos el gràfic ens mostra més participants durant època
de vacances escolars, sobretot els mesos de juliol i agost. El mes d’octubre va ser un mes en el
qual es va participar en moltes activitats fora museu i que donen aquest augment significatiu, el
novembre augmenta significativament respecte a anys anteriors i en canvi segueix la tendència de
pocs participants durant els mesos de febrer i setembre.
El públic tipus de les activitats programades són famílies amb dos o més fills, habitualment els
menors van acompanyats de les mares d’entre 35 i 45 anys, amb fills d’entre 3 i 7 anys. Podem dir
que ha disminuït la franja d’edat respecte altres anys. Les activitats amb més èxit segueixen essent
les relacionades amb manualitats en suro.
Així doncs podem dir que ha estat un any amb novetats importants, amb noves activitats
programades amb d’altres xarxes i accions culturals dins i fora del museu que ha permès
augmentar significativament el nombre de participants i repartir-los uniformament durant l’any.

7. Indicadors
I. DIMENSIÓ ENCÀRREC POLÍTIC / ESTRATÈGIC
Superfície total per cada 1000 habitants
Superfície visitable del Museu s/la superfície total del museu
Temps d'obertura del museu s/hores d'obertura potencials
Objectes registrat s/total estimat d'objectes del fons
Objectes registrats de l'any s/total objectes registrats
Objectes documentats s/total d'objectes registrats
Peces intervingudes de conservació s/total objectes registrats
Objectes ingressats l'any s/total objectes registrats
Dies de l'any amb exposició temporal s/total de dies d'obertura
Mitjana de dies de durada de les exposicions temporals
Exposicions temporals pròpies s/total exposicions temporals
Objectes exposats a la permanent s/total d'objectes registrats
Objectes prestats per exposicions de tercers s/total d'objectes
registrats
Dies amb activitats s/total dies d'obertura
Activitats alienes realitzades al museu
Mitjana d'aparicions a la premsa digital per mes
Nombre anual de visites al web per cada 1000 habitants
Mitjana de seguidors a les xarxes socials

dividend
2532,89
1200
2067
6734
410
6734
3
50
294
294
2
162

divisor
22868
2532,89
3650
7550
6734
6734
6734
6734
319
6
6
6734

resultat mitjana
110,76
91,6
47,38%
57,4
56,63%
40,4
89,19%
80,9
6,09%
3
100,00% 91,9
0,04%
0,9
0,74%
2,4
92,16%
65
49,00
49,8
33,33%
67,7
2,41%
12,5

27
203
30
75
5760
7956

6734
319
91
12
22868
3

0,40%
63,64%
32,97%
6,25
251,88
2652,00

II. DIMENSIÓ USUARI / CLIENT
Visitants al museu per cada 1000 habitants
Visitants del municipi al Museu
Visitants del municipi al Dipòsit
Visitants del municipi a Sant Sebastià
Visitants del municipi s/total visitants a tots els serveis del Museu
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
Usos d'activitats pròpies per cada 1000 habitants

dividend
22190
7201
609
354
8164
22190
22190

divisor
22868
22190
1879
10211
34280
2067
22868

resultat mitjana
970,35
319,3
32,45%
29,2
32,41%
29,2
3,47%
29,2
23,82%
29,2
10,74
16,5
970,35
180,4

13494
3957
5337

22868
22868
22868

590,08
173,04
233,38

0,4
45,2
50,4
10,4
207
1130

85,7
68,3
68,6
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Usos de serveis museístics per cada 1000 habitants
Usos de l'exposició permanent s/total d'usos del museu
Usos de les exposicions temporals s/total d'usos del museu
Usos d'activitats escolars s/total d'usos del museu
Usos d'activitats pròpies s/total d'usos del museu
Usos de serveis museístics s/total d'usos del museu
Usos d'exposicions temporals per cada exposició temporal
realitzada
Mitjana d'assistència a les activitats pròpies del museu
Visitants per activitats alienes al museu per cada 1000 habitants
Grau de satisfacció dels visitants (Ratenow)
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145
22190
13494
4853
5337
145

22868
22225
22225
22225
22225
22225

6,34
99,84%
60,72%
21,84%
24,01%
0,65%

4,4
46,2
22,2
13,6
17,4
1

19753
5337
2652

6
91
22868
8,5

3292,17
58,65
115,97

985,2
83,6
63,9
8,2

III. DIMENSIÓ VALORS ORGANITZATIUS / RRHH
Gestió Directa s/ despesa corrent total
Gestió Indirecta s/ despesa corrent total
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
Dones s/total de treballadors
Hores de baixa s/hores anuals totals del personal
Hores anuals de formació per treballador propi (no externs)

dividend
divisor
resultat mitjana
278864,45 428002,01 65,15%
96
149137,56 428002,01 34,85%
4,8

IV. DIMENSIÓ ECONÒMICA
Despesa corrent total per habitant
Despesa corrent sobre el pressupost corrent municipal
Autofinançament per ingressos propis s/despesa corrent total
Autofinançament per aportacions d'altres institucions s/despesa
corrent total
Finançament de l'ajuntament s/despesa corrent total
Despesa en exposicions i activitats s/total de despesa corrent
Despesa en comunicació i publicitat s/total de despesa corrent
Despesa en recerca, conservació, restauració i documentació
Preu de l'entrada general del museu
Ingressos per venda d'entrades per cada visitant
Despesa corrent total per visita
Ingrés mitjà de les activitats per cada ús de les activitats pròpies
Despesa en activitats per cada ús de les activitats pròpies

dividend
divisor
resultat mitjana
18,72
428002,01
22868
5,8
428002,01 35896951 1,19%
0,7
44161,60 428002,01 10,32%
8,2

V. INDICADORS ENTORN
Nombre d'habitants
Densitat de població
Renda per càpita
Nombre de museus locals
Nombre de seus i extensions del museu

4

22868

1,75

0,35

4
4,5
5
397,30
131,25

8,50
8,50
8,50
13815
4,50

47,06%
52,94%
58,82%
2,88%
29,17

35,3
81,1
53,3
4,8
8,7

428002,01 10,04%
428002,01 83,66%
428002,01 5,26%
428002,01 0,69%
428002,01 4,26%
3,00
0,77
26532,00 34280,00
12,49
428002,01 34280,00
1,31
6975,00
5337,00
4,22
22534,26 5337,00
42973,70
358066,00
22534,26
2968,82
18250,40

dividend
22868

divisor
22868
26,90
12400
1
3

7
85,8
7,45
3,7
3,6
4,3
0,5
18
1,3
7,1

resultat mitjana
87801
850,11
3274
14713
1
4,9

Memòria 2017

Àmbit Serveis a les Persones
Museu del Suro

Memòria 2017

8. Progrés institucional
El programa d’actuacions de 2017 s’ha basat en els següents grans eixos:
1. L’obertura al públic del Museu del Suro de Palafrugell i dels dos BCINs que gestiona: el
Centre d’Interpretació del Dipòsit d’Aigua Modernista de Can Mario (es va tenir que tancar al
públic per raons de seguretat abans de l’estiu) i el Conjunt Monumental de Sant Sebastià de
la Guarda. L’obertura al públic inclou les contractacions de personal d’atenció al públic, els
costos de manteniment, la realització de diverses exposicions i activitats i les despeses de
publicitat de tots els serveis. S’han implantat nous sistemes per al coneixment dels públics i
els seus interessos.
2. Es va obrir, a finals de juliol, el Centre de visitants de la Muntanya de Sant Sebastià (centre
d’interpretació del patrimoni i punt d’atenció turística).
3. La contractació, a través de l’OSIC i conjuntament amb el MNACTEC, de la redacció del
projecte bàsic de la museografia de tot el Museu del Suro i del projecte executiu de la
museografia de la planta baixa del Museu del Suro. La proposta guanyadora va ser la de
STOA. Cal recordar que es compta per a la seva execució amb un ajut FEDER (amb la
implicació de la Diputació de Girona i de l’Ajuntament de Palafrugell) amb una despesa
elegible de 502.000 € (IVA exclòs).
4. En quant a documentació s’ha treballat en les següents línies: el desenvolupament del
Centre de documentació (atenció al públic, continuació de la catalogació d’arxius d’empresa
així com del treball que permeti el seu accés a través d’internet) i en la documentació
d’objectes (col•lecció de la ferreria Puig (1856- 1978) i de la donació de Francesc Dalmau).
5. Respecte els projectes de recerca: S’han finalitzat els treballs per a la Cicloruta
transfronterera del Suro i s’ha iniciat el treball conjunt amb el Consorci Gavarres per a iniciar
l’expedient de la declaració del Suro de les Gavarres com a paisatge cultural de la humanitat
(UNESCO).
6. S’ha continuat amb la creació d’iniciatives de difusió del Museu a tres segments principals:
turisme cultural, persones del territori i escolars. En aquesta línia, s’ha implantat el sistema
d’enquesta RATE NOW que permet obtenir dades qualitatives de les impressions dels
visitants al Museu. Han aparegut els dos primers números números del butlletí semestral
on-line “Caps-i-puntes”.
7. S‘ha desenvolupat l’activitat relacionada amb la pertanyença a xarxes: sistema del
mNACTEC, Ruta dels Íbers (a través d’Arqueoxarxa), Xarxa de Museus Locals de les
comarques de Girona, Xarxa de Museus de la Costa Brava, XATIC, Associación Española
de Museos del Vino, el Club de màrqueting Ruta del Vi i el Club Turisme i Identitat, ambdós
vinculats al Patronat de Turisme de la Diputació de Girona, Ruta transfronterera del Suro,
Xarxa Natura Local, Consorci de les Gavarrres i Palafrugell +.
8. S’han potenciat els següents projectes estratègics: D’una banda, l’enoteca (encara sense
resultats visibles) i, d’altra, el projecte per a la instal•lació de tota una impremta, de
començaments del segle XX, molt relacionada amb els inicis de la impressió de paper de
suro.
9. En quan a polítiques de retorn als territoris del patrimoni surer: s’ha promogut l’exposició
itinerant “La sureda essencial: fotografies de Pitu Garcia Batlle” i s’ha participat a la Fira del
Tap de Cassà de la Selva i a la Fira de les Gavarres a Juià.
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10. En quant a promoció s’ha intensificat el treball a través de les Xarxes socials i s’ha participat
al Saló de Turisme B-Travel a Barcelona participant en una taula rodona sobre patrimoni
industrial i donant suport presencial a l’stand del MNACTEC i de la XATIC.
11. En quan a iniciatives per a la restauració del patrimoni moble s’han restaurat dos quadres
del fons Candelària.
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Les activitats que s’han dut a terme durant aquest 2017 tenen a veure d’una banda amb l’objectiu
del projecte del Pla de Barris La Sauleda - carrer Ample i amb la visió global del projecte integral
per tal d’interrelacionar les actuacions, i de l’altra la coordinació amb les diferents àrees municipals,
per a l’execució de les actuacions previstes.
Inicialment el projecte abastava el període 2008-2012. Dins els terminis establerts per la Llei de
Barris, s’han tramitat dues pròrrogues que la Generalitat de Catalunya ha concedit:
 2013-2014
 2015-2018, que és l’actualment vigent.

1 Activitats encaminades a fomentar la integritat del projecte
 Treball conjunt amb les diferents àrees municipals.
 Planificació, disseny i facilitació dels processos participatius.
 Col·laboració amb diferents Departaments de la Generalitat (principalment Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies, Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge)
 Gestió de les subvencions.
 Relació amb les Entitats i Associacions municipals, així com amb les Associacions de
Veïns i Veïnes, AMPAs i Centres Educatius de l’àmbit d’intervenció.
 Difondre i implicar a les persones que viuen a la zona de La Sauleda - carrer Ample en
el projecte d’intervenció integral del barri.

2 Activitats d’execució de les actuacions
1.2.1. Actuacions vinculades als camps d’intervenció del Projecte de Pla de Barris
Camp 1:Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds
Actuació 1.1. Projecte del Parc de La Sauleda

Actuació executada i finalitzada
Actuació 1.2. Projecte de millora urbana c/ Carrilet

En data 29 de juny de 2017 es va aprovar l’expedient de contractació de l’execució de les obres del
projecte d’urbanització del carrer Carrilet a Palafrugell, el plec de clàusules administratives
particulars i la despesa corresponent.
En data 12 de juliol, i tenint en compte que l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització va ser
en data 1 de desembre de 2016, es publica l’anunci de les obres del projecte d’urbanització del
carrer Carrilet a través de procediment obert. A l’endemà es publica a la seu del perfil del
contractant per treure a concurs les obres mitjançant procediment obert.
En data 11 d’agost es comencen a valorar les ofertes presentades per part dels Serveis Tècnics
Municipals.
Mitjançant acord de la Mesa de Contractació, en sessió celebrada el dia 31 d’octubre de 2017 es
proposa l’adjudicació del contracte a Rubau Tarrés, SAU, un cop aportats els documents
necessaris per a l’adjudicació de dit contracte.
Mitjançant acord de Junta de Govern de data 2 de novembre de 2017 s’ha procedit a l’adjudicació
del contracte que ha estat notificada als licitadors i candidats i feta pública al perfil de contractant de
l’ajuntament.
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En data 27 de novembre de 2017 es va signar el contracte entre l’ajuntament i l’adjudicatari.
El mes de gener de 2018 començaran les obres que tenen una durada prevista de 6 mesos.
Actuació 1.3. Projecte de millora urbana per l’arranjament del carrer Ponent.

Actuació eliminada del projecte en el nou Pla Financer 2015-2018.
Actuació 1.5. Projecte de millora urbana per l’arranjament dels carrers Independència i Sant Pere.

Actuació eliminada del projecte en el nou Pla Financer 2015-2018.
Actuació 1.6. Arranjament vorera CEIP carrilet i doble carril de circulació

L’actuació està executada i finalitzada.
Actuació 1.7. Projecte de millora urbana del carrer Barcelona.

Actuació eliminada del projecte amb la modificació del Pla Financer 2015-2018 aprovat pel
departament en data 17 de febrer de 2017.
Actuació 1.8: Adequació entorn pista Plaça de l’Estadi carrer Ample.

Actuació executada i finalitzada.
Actuació 1.9: Millora urbana. Arranjament del carrer Horta d’en Fina.

Actuació eliminada del projecte amb la modificació del Pla Financer 2015-2018 aprovat pel
departament en data 17 de febrer de 2017.
Camp 2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis.
Actuació 2.2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius

En el conjunt d’aquest camp d’actuació s’ha anat treballant amb les comunitats de propietaris/es,
que es troben en diferents moments del procés.
Aquesta actuació comprèn un total de 18 comunitats de propietaris/es susceptibles de dur a terme
la rehabilitació de façanes i elements col·lectius: 16 d’elles situades a la zona de La Sauleda i 2
d’elles situades a la zona del c/ Ample (possibilitat de substitució d’ascensors a banda de la
rehabilitació).
Actualment la situació de les comunitats és la següent:
Zona Carrer Ample:
Comunitat de propietaris de l’Edifici Palafrugell (Edifici Olímpic): Obres executades i finalitzades.
Comunitat de propietaris de l’Edifici Aniversari: Obres executades i finalitzades.
Pel que fa a aquestes comunitats de la zona carrer ample es dóna l’acció de l’oficina del Pla de
Barris per finalitzada. Tot i així, des de l’Oficina de Pla de Barris s’ha continuat donant suport a les
comunitats quan hi ha hagut incidències.
Zona de La Sauleda, de les 16 comunitats existents:
Comunitat de propietaris Portal 4 (carrer Carrilet, 24): Obres executades i finalitzades.
Comunitat de propietaris Portal 7 (carrer Carrilet, 29): Obres executades i finalitzades.
Comunitat de propietaris Portal 11 (carrer Carrilet, 37): Obres executades i finalitzades.
Comunitat de propietaris Portal 8 (carrer Carrilet, 31): Obres executades i finalitzades.
Comunitat de propietaris Portal 1 (carrer Barcelona, 15): Obres executades i finalitzades.
Comunitat de propietaris Portal 9 (carrer Carrilet, 33): Obres executades i finalitzades.
Comunitat de propietaris Portal 12 (carrer Carrilet, 39):Obres executades i finalitzades.
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Comunitat de propietaris Portal 5 (carrer Carrilet, 26): les obres han finalitzat al 2017 i els/les
propietaris/es estan acabant de liquidar la quota extraordinària de les obres per tal de tancar
expedient abans del mes de març del 2018.
Comunitat de propietaris Portal 16 (carrer Campillos, 23): les obres han finalitzat al 2017 i els/les
propietaris/es estan acabant de liquidar la quota extraordinària de les obres per tal de tancar
expedient abans del mes de març del 2018.
Comunitat de propietaris Portal 6 (carrer Carrilet, 28): les obres han finalitzat al 2017 i els/les
propietaris/es estan acabant de liquidar la quota extraordinària de les obres per tal de tancar
expedient abans del mes de març del 2018.
Durant aquest període les comunitats han rebut el suport i acompanyament per part de l’Oficina del
Pla de Barris tant pel que fa a la tramitació de la subvenció, seguiment de les obres i del pagament
de les certificacions, gestió d’incidències i imprevistos, suport pel cobrament de les derrames
extraordinàries dels veïns i veïnes, documentació dels expedients de les comunitats que han
realitzat les obres.
La situació de les 6 comunitats restants, situades al carrer Carrer Carrilet 35 i 41, carrer Barcelona
7 i 11 i carrer Campillos 19 i 21 és la següent:
Tenen ITE redactat de novembre de 2015. El mes d’agost de 2017 l’arquitecta contractada va fer
entrega de les 6 memòries valorades per tal de valorar el cost econòmic a subvencionar. Es van
sol·licitar pressupostos a les 3 empreses escollides pels 6 presidents/es i es van fer les
comparatives durant el mes de setembre. Les reunions extraordinàries amb cadascuna de les 6
comunitats es van fer durant el mes d’octubre per tal que totes 6 tinguin un any per recollir la quota
extraordinària a pagar entre els/es propietaris/es.
El mes de novembre es va concedir subvenció a les 3 primeres comunitats que són les situades al
carrer Barcelona 7 i 11 i al carrer Carrilet 41. La previsió de finalització d’obres per aquestes 3
comunitats és el mes d’abril del 2018, mes en el que es tramitarà la subvenció per les 3 comunitats
restants.
En referència a les comunitats en obres a finals del 2017, l’Oficina de Pla de Barris ha tramitat la
subvenció, gestionat l’inici d’obres i les incidències i imprevistos ocorreguts, així com el pagament
de factures i certificacions i el suport en el cobrament de les quotes extraordinàries fixades.
Camp 3: Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu
Actuació 3.1: Millora i ampliació del Local Social de La Sauleda

En data 28 d’octubre de 2016 es va signar el contracte amb l’empresa RUBAU TARRÉS, SAU per a
l’execució de dites obres un cop declarada com a oferta més avantatjosa en Mesa de contractació a
la sessió del 30 de setembre de 2016.
El 27 d’octubre es va signar l’acta de replanteig i es comencen les obres, que havien de tenir una
durada prevista de 8 mesos, per tant haurien d’haver finalitzat a finals de juny del 2017. Donat a
diferents problemes estructurals en l’execució de l’obra, es van finalitzar el mes de setembre de
2017.
El dia 22 de setembre de 2017 va tenir lloc l’acte inaugural del Local Social que va comptar amb la
presència de l’equip de govern, representants de la Generalitat i de la Diputació.
El Local Social va entrar en funcionament a mitjans d’octubre de 2017 i durant el mes de març de
2018 està previst finalitzar una sèrie de millores necessàries pel bon funcionament de l’equipament.
Actuació 3.2: Millora del Local Social del Carrer Ample.

Actuació executada i finalitzada.
Camp 4: Incorporació de les noves tecnologies de la informació en els edificis
Actuació 4.1.: Instal·lació xarxa canalització fibra òptica noves tecnologies.

No disposa de pressupost propi i, per tant, va vinculada a l’execució de les actuacions de millora
urbana de carrers del Camp 1.
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Actuació 4.2.: Instal·lació antenes comunitàries per substituir individuals.

No disposa de pressupost propi i, per tant, va vinculada a l’execució de les actuacions de del Camp
2.
Durant aquest període s’ha continuant treballant, donant suport a les comunitats de propietaris/es
d’edificis plurifamiliars per al compliment de l’Ordenança Municipal reguladora d’antenes.
Actuació 4.3. : Creació aula TIC al Local Social de La Sauleda.

Actuació executada i finalitzada.
Val a dir que l’aula TIC va ser traslladada al mes d’agost de 2016 a l’oficina de Gestió del Pla de
Barris per donar servei als/es usuaris/es durant l’execució de les obres del Local Social de La
Sauleda. Un cop finalitzades les obres, a primers de setembre del 2017, l’aula TIC va ser
traslladada al seu emplaçament definitiu, l’aula de formació del nou Local Social de La Sauleda.
Actuació 4.4.: Instal·lació aparell videoconferència

Actuació eliminada del projecte en el nou Pla Financer 2015-2018.
Actuació 4.5.: Adaptació edificis a les noves normatives de telecomunicacions.

Actuació sense pressupost propi i depenent de les actuacions del Camp 2.
Camp 5: Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
Actuació 5.2: Instal·lació d’energia solar fotovoltaica a edificis municipals.

Actuació executada i finalitzada.
Actuació 5.4:Increment biodiversitat parcs urbans

Actuació executada i finalitzada.
Actuació 5.5: Increment dotació contenidors.

Actuació executada i finalitzada.
Actuació 5.6: Accions d’estalvi i eficiència energètica en edificis municipals.

Actuació executada i finalitzada.
Actuació 5.7: Retirada de residus d’amiant i fibrociment de domicilis particulars.

Actuació executada i finalitzada.
Actuació 5.8: Programa d’informació i sensibilització educació ambiental.

Actuació executada i finalitzada.
Actuació 5.9: Foment compostatge casolà.

Actuació executada i finalitzada.
Camp 6: Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments.
Actuació 6.1: Potenciació del paper de les dones

Actuació executada i finalitzada.
Actuació 6.2: Creació i edició d’un butlletí de barri elaborat per dones

L’actuació està executada i finalitzada.
Actuació 6.3: Prevenció i actuació en casos de violència de gènere.

Actuació executada i finalitzada.
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Camp 7: Programes que comportin la millora social, urbanística i econòmica
Actuació 7.1.1. Accions de cohesió social

El contracte del Centre de Mediació i Convivència de Palafrugell, a través de l’empresa Mediación y
Convivencia SL, dins del qual hi ha les actuacions de mediació comunitària en l’àmbit d’intervenció
de Pla de Barris, s’ha anat executant d’acord amb el projecte durant l’any 2017.
Val a dir també que el 7 d’agost de 2017 va finalitzar definitivament el programa, a través de la
convocatòria de Treball als Barris 2016, de “Construïm Comunitat a través de la diversitat”, de 6
mesos de durada que ha estat vigent durant els últims 7 anys.
El 2018 és l’últim any d’execució de Pla de Barris, per tant, i en motiu de la retirada del barri, durant
el proper any es contractaran externament les necessitats a nivell de mediació comunitària que
puguin sorgir fora del contracte existent per tal de poder tancar el projecte d’Intervenció Integral,
que haurà estat en actiu durant 10 anys (2008-2018).
Actuació 7.1.2. Cohesió social: acolliment lingüístic – Aules de barri

Actuació executada i finalitzada.
Actuació 7.1.5. Cohesió social i identitat: potenciació identitat del barri en relació al municipi.

Actuació executada i finalitzada.
Actuació 7.2.1. Igualtat oportunitats: Gent gran: Conèixer situacions de necessitat

Actuació executada i finalitzada.
Actuació 7.2.3. Atenció als joves.

Actuació executada i finalitzada.
Actuació 7.3.2. Xarxa de Serveis: Dotació equipament Local Social de La Sauleda.

El mes d’agost de 2017 es va encarregar l’equipament necessari per posar en funcionament el
Local Social de La Sauleda un cop finalitzades les obres, a l’empresa Ofimon Subministraments SL.
La setmana del 18 de setembre va ser col·locat i muntat al Local.
La actuació està executada i finalitzada.
Actuació 7.4.1. Oficina de gestió del projecte (despeses personal, funcionament i adequació de l’espai
de treball).

-

-

Durant el 2017 el personal de l'oficina del Pla de Barris ha realitzat, entre d’altres i a banda
de les descrites en les diferents actuacions, les següents accions:
Coordinació de la planificació i l’execució de les actuacions i de la intervenció de les
diferents àrees de l’Ajuntament pel què fa al Pla de Barris.
Coordinació dels diferents tècnics que treballen a l’Oficina del Pla de Barris.
Col·laboració amb altres projectes de l’Ajuntament de Palafrugell .
Seguiment de l’arrendament de l’espai destinat a quiosc del parc de La Sauleda i de les
incidències o desperfectes.
Actualització de la pàgina web de Pla de Barris i dinamització del Facebook del projecte.
Difusió de les actuacions del Pla de Barris.
Desenvolupament, gestió i justificació dels programes atorgats pel SOC dins el projecte
“Treball als Barris 2016”.
Sol·licitud, posada en funcionament i gestió de la subvenció del projecte “Treball als Barris
2017” convocada pel SOC. Inici del Pla d’Execució Anual.
Difusió, disseny i facilitació dels processos participatius.
Atenció, derivació i seguiment de les demandes recollides des de l’oficina i que no tenen a
veure amb el projecte del Pla de Barris. Amb una intensa coordinació amb les àrees de
Benestar Social i Ciutadania, Joventut, Educació i Policia Local.
Treball amb diferents entitats i associacions per cercar vies de col·laboració en el projecte
del Pla de Barris.
Atendre i gestionar demandes d’altres àrees municipals en relació a l’àmbit d’intervenció.
Memòria 2017
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Camp 8: Accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques
Actuació 8.3. Instal·lació de passos elevats a la Sauleda

Actuació executada i finalitzada.
Actuació 8.4. Instal·lació de passos elevats carrer Ample

Actuació executada i finalitzada.
01.02.02 Programes de Treball als Barris
Dispositiu d’Inserció Sociolaboral: “Treballa’t pel teu Futur”

Durant l’any 2017 s’han atès 200 persones que han fet itinerari, 112 dones i 88 homes.
Les persones acollides al dispositiu pertanyen majoritàriament a la franja d’edat de 30 a 45 anys.
EL 75,5% de les 200 persones ateses estan en situació d’atur, dels quals un 33% es poden
considerar aturats de llarga durada (més de 12 mesos). Destaquem que el nombre d’aturats de
llarga durada ha disminuït respecte les dades de l’any anterior en un 7%, també ha disminuït en un
6% el nombre d’aturats de menys de 12 mesos passant del 49% del 2016 al 42% d’enguany, cal
destacar l’assistència d’un 12% de persones que s’incorporen per primera vegada al mon laboral.
Aquest any el sector on més s’han ocupat els/les usuaris/es ha estat la de Turisme/restauració
amb un 35% d’insercions respecte el total. El segon sector on hi ha més incorporacions laborals de
les persones que assisteixen al dispositiu, és el sector de Serveis. El percentatge de persones
inserides en aquest sector és d’un 28%. Els altres sectors d’ocupació han estat: Construcció amb
un 16%, Comerç amb un 12% i el 7% oficis en general i agricultura amb un 2% respectivament.
En referència a la prospecció d’empreses, totes les empreses visitades durant aquest any se’ls ha
donat a conèixer informació directa sobre el Dispositiu d’Inserció Sociolaboral i l’IPEP, aprofitant per
copsar la valoració que fan d’aquests recursos.
Els indicadors de resultats per campanyes, les empreses visitades i per tant censades al registre de
l’IPEP han estat:
Rasca l’unça 2017: 89 establiments comercials, bars i cafeteries i 29 parades del mercat diari.
Jornada d’Oportunitats Laborals: van participar 30 empreses, amb 77 llocs de treball diferents per
cobrir i un total de 130 vacants. Es va convocar aquests 180 candidats a la jornada, i finalment se’n
varen presentar 150 el dia en qüestió., de les quals un gran nombre van ser persones ateses en el
dispositiu i derivades a la Jornada.
Aquest 2017 ha finalitzat la tasca de 5 anys del prospector d’empreses. Com en el cas del
programa de mediació comunitària de 6 mesos, tenint en compte que el 2018 finalitza el Projecte
Integral de Pla de Barris, s’ha retirat aquest servei.
Projecte Construïm comunitat a través de la mediació (Pla d’Experienciació Professional)

És un projecte que té una durada de sis mesos, dins els quals es duen a terme diverses accions
per millorar la convivència i la cohesió social al barri:
TASQUES DESCRITES
Febrer

Març

Abril

MESOS
Maig Juny

Juliol

Agost

Planificació i preparació de les accions
Acompanyament a les comunitats (rehabilitació)
Intervenció en comunitats i espai públic
Sensibilització cap a la diversitat en la convivència
Prospecció espai públic
Tancament projecte Presidents
Projecte d’intervenció amb joves
Avaluació i tancament de projecte. Memòries
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Pel què fa al servei de mediació, els casos atesos per temàtiques en relació als anys anteriors són
els següents:
EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE CASOS. PERÍODE 2011-2017
Conflicte veïnal Conflicte espai públic Impagaments Total
2011
2012
2013
2014
2015
2016

21
12
6
7
9
10

4
0
1
3
5
6

7
4
2
4
4
3

32
16
9
14
18
19

2017

10

4

56

70

3 Indicadors
1.3.1 Actuacions planificades vs. Actuacions executades i % de pressupost justificat.
La justificació de les actuacions del Pla de Barris es realitza dos cops l’any, tal i com estableix el
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya:
l’abril i setembre de cada any. Els percentatges corresponen als totals justificats fins a 1 de
setembre de 2017.
Executat
En execució segons planificació
No executat (en fase de preparació)
Actuació

Pressupost
justificat

1.1. Projecte Parc Urbà “El Carrilet”

100%

1.2. Millora urbana del c/Carrilet

2,43%

1.6. Formació vorera i carril bici tram Av. Espanya – Carrilet

100%

1.8. Adequació pista esportiva Plaça de l’Estadi

100%

2.2 Rehabilitació i equipament elements col·lectius edificis

69,37%

3.1. Millora i ampliació local social “La Sauleda”

75,47%

3.2. Millora del local social del carrer Ample
4.1. Instal·lació xarxa canalització fibra òptica noves tecnologies
4.2. Instal·lació antenes comunitàries per substituir individuals
4.3. Creació Aula TIC al Local Social de La Sauleda
4.5. Adaptació edificis a noves normatives telecomunicacions

100%
Depèn del Camp 1
Depèn de l’actuació 7.1.1
100%
Depèn del Camp 2

5.2. Instal·lació d’energia solar en els edificis municipals

100%

5.4. Increment de la biodiversitat als parcs urbans

100%

5.5. Increment dotació de contenidors

100%

5.6. Accions d’estalvi i eficiència energètica en edificis municipals

100%

5.7. Retirada de residus d’amiant i fibrociment de domicilis particulars

100%

5.8 Programa d’informació i sensibilització educació ambiental

100%

5.9. Foment del compostatge casolà

100%

6.1. Potenciació del paper de les dones

100%

6.2 Creació i edició d’un butlletí del barri elaborat per dones

100%

6.3 Prevenció i actuació en casos de violència de gènere
7.1.1 Accions de cohesió social

100%
79,48%

7.1.2 Cohesió social: Acolliment lingüístic adults – Aules de barri

100%

7.1.5 Cohesió social i identitat: Potenciació identitat del barri

100%

7.2.3 Atenció als Joves

100%
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7.3.2 Xarxa de serveis: Dotació d’equipament Local Social de La Sauleda

0%

7.4 Oficina de gestió Pla de Barris

90,34%

8.1 Eliminació barreres arquitectòniques en els edificis

Depèn del Camp 2

8.2 Eliminació barreres arquitectòniques en els espais públics

Depèn dels Camps 1 i 3

8.3 Instal·lació passos elevats en el barri de la Sauleda

100%

8.4 Instal·lació passos elevats en el barri del C/Ample

100%

% TOTAL JUSTIFICAT DEL TOTAL DEL PROJECTE
(fins a 1 de setembre de 2017)

69,15%

El 2017 ha augmentat 10,66 punts el percentatge del 2016 que ja havia superat el 50% del total
justificat respecte al total del projecte.
1.3.2 Subvencions sol·licitades vs. Subvencions concedides.
Subvenció Sol·licitada
Treball als barris 2009

Treball als barris 2010

Treball als barris 2011

Treball als barris 2012

Treball als barris 2013

Treball als barris 2014

Treball als barris 2015

Treball als barris 2016

Treball als barris 2017
Procés participatiu de
millora del barri 20092010
Procés participatiu de
millora del barri 20102011
Subvenció a ens locals
per a la cooperació
interadministrativa en
matèria d’actuacions
comunitàries 2010-2012
TOTAL
PERCENTATGES

Administració
SOC
Àrea de Desenvolupament
Local
SOC
Àrea de Desenvolupament
Local
SOC
Àrea de Desenvolupament
Local
SOC
Àrea de Desenvolupament
Local
SOC
Àrea de
Desenvolupament Local
SOC
Àrea de
Desenvolupament Local
SOC
Àrea de
Desenvolupament Local
SOC
Àrea de
Desenvolupament Local
SOC
Àrea de Desenvolupament
Local

Import
sol·licitat

Import
concedit

138.118,89€

50.562,55€

261.226,49€

98.614,88€

346.514,90€

211.406,55€

250.324,32€

198.601,67€

175.174,35€

161.816,69€

161.816,69€

161.816,69€

141.027,48€

141.027,48€

142.649,47€

142.649,44€

98.194,94€

98.194,94€

Direcció General de
Participació

35.000,00€

14.461,00€

Direcció General de
Participació

29.448,46€

4.623,12€

Departament de
Governació i
Administracions Públiques
Secretaria d’Acció
Ciutadana

30.000,00€

29.750,00€

1.809.495,99€
100%

1.313.525,01€
72,59%
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Per part de les administracions corresponents s’han valorat favorablement totes les subvencions
sol·licitades i l’import concedit suposa el 72,59% del total sol·licitat, percentatge superior en 1,57
punts al del 2016. Aquestes dades són relatives al total del projecte, per tant comprèn totes les
anualitats.
Ara bé, si mirem les atorgades des del 2014, el percentatge atorgat representa el 100% de l’import
sol·licitat.
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1.1 Institut de Comunicació
L’Institut gestiona els servei de l’emissora municipal Ràdio Palafrugell, servei de
premsa de l’Ajuntament, continguts informatius del web municipal, web de l’Institut
de Comunicació, edició del butlletí municipal Can Bech, edició municipal de llibres i
la gestió dels convenis per a la publicació de publicitat institucional en mitjans de
comunicació privats.
L’Institut de Mitjans de Comunicació Pública de Palafrugell va celebrar sessió de la
seva Junta Rectora el 21 d’abril; es va informar de la liquidació de pressupost 2016 i
es van aprovar els convenis de publicitat institucional 2017 amb els mitjans: Revista
de Palafrugell, El Punt/Avui, Diari de Girona, TV Costa Brava. Es va aprovar un
conveni de publicitat institucional amb la revista El Nou amb vigència els anys 2016
i 2017, que l’any vinent caldrà revisar.

1.2 Ràdio Palafrugell
L’emissora municipal Ràdio Palafrugell va emetre la seva programació de forma
continuada al llarg de 2017, segons la graella de programes previst, donant
continuïtat a l’activitat de servei públic encomanada, amb una especial atenció als
espais i serveis informatius de caire local i a l’atenció a entitats i col·lectius del
municipi. La programació ha inclòs un contingut musical variat, amb incidència
especial a les havaneres (inclosa la retransmissió, en directe, de la Cantada de
Calella de Palafrugell), les sardanes i als músics i intèrprets locals dels diferents
estils.
Un cop al mes, els Plens de l’Ajuntament de Palafrugell van ser oferts de forma
íntegra i en directa per l’emissora.
A l’àmbit esportiu, s’ha fet el seguiment de les diferents activitats locals i la
retransmissió dels partits del Futbol Club Palafrugell, al llarg de tota la temporada.
Tota la programació s’emet simultàniament per Internet a través del web propi i
d’altres xarxes de difusió i els programes més destacats s’incorporen a l’arxiu sonor
del web on es poden escoltar i descarregar, durant un període de temps, després
de la seva primera emissió.
Ha estat gestionada i actualitzada la web de l’emissora i les seves xarxes socials.
Al mes de novembre va finalitzar la seva activitat laboral el director, Àlex Cebollero,
iniciant el seu període de jubilació. Es va procedir a obrir un procés de selecció per
incorporar un nou director a principis de l’any 2018.
Al llarg de l’any 2017 es va finalitzar les obres de reforma de les dependència de
l’emissora corresponents als dos controls de gravació i emissió i als dos estudis de
locució. La millora i condicionament dels espais va anar acompanyada de la
renovació d’alguns dels seus equipaments tècnics. La instal·lació dels panells
acústics va ser la última actuació que es va fer per tal de donar com a finalitzada
l’obra.
El 2017 també s’han fet Reunions Operatives, de caràcter mensual, amb el
personal de la ràdio i de comunicació, així com amb la presència del regidor i el cap
de l’àmbit de Serveis a les Persones. L’objectiu és parlar del funcionament intern de
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la ràdio i també dels elements que són de caràcter global de l’organització de
l’ajuntament però que també afecte a la ràdio.

1.3 Servei de Premsa
El servei de premsa redacta i distribueix entre els mitjans de comunicació
informacions, notes de premsa municipals i fotografies relacionades.
L’any 2017 es van redactar 262 notes de premsa i es van organitzar 11 rodes de
premsa informatives o de presentació d’activitats.
Es van realitzar 131 reportatges fotogràfics, amb un total de 2.154 imatges digitals.
Algunes d’aquestes fotografies es distribueixen a la premsa i, totes elles, passen a
formar part del fons d’imatge de l’Institut, a disposició també de totes les àrees i
serveis municipals.
El servei atén les demandes d’informació municipal que adrecen els mitjans de
comunicació i coordina les entrevistes o comunicacions amb els membres del
Govern i les diferents àrees municipals.
Es realitza un recull de premsa que es distribueix internament a les àrees
municipals.

1.4 Can Bech
L’Institut coordina la redacció, edició i distribució del Butlletí Municipal Can Bech,
que es publica cada dos mesos. Els continguts del butlletí els acorda el Consell de
Redacció, que està integrat pel regidor de Comunicació i els caps d’àrea o persona
per ells delegada. El Consell Editorial està format pels representants dels grups
municipals; cada grup disposa d’un espai a la revista (d’una mateixa extensió) per
expressar la seva opinió sobre els temes que cregui oportú.
L’any 2017 es van publicar 6 butlletins municipals Can Bech, corresponents als
números 53- 54- 55- 56- 57 i 58. Es fa una edició impresa de 2.000 exemplars per a
cada número. Totes les revistes es poden visualitzar en format pdf al web
institucional.
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En els números de l’any 2017 es va obrir una secció destinada a les associacions i
entitats. I al mateix temps, també es va iniciar un apartat sota el títol “Sabíeu que...”
que recull elements històrics vinculats a la temàtica del butlletí.

1.5 Web i xarxes socials
L’Institut
té
cura
del
manteniment
i
actualització
del
web www.comunicaciopalafrugell.cat i dels continguts de caràcter informatiu
de www.palafrugell.cat .
Al web oficial de l’Ajuntament, a l’apartat de notícies, s’incorporen totes les
informacions generades pel Servei de premsa, acompanyades d’una o vàries
fotografies, il·lustracions o gràfics. Un dels objectius, que es va iniciar l’any 2016, i
que s’hauria d’ampliar és la incorporació d’una forma regular d’elements
audiovisuals al web de comunicació.

El web de l’Institut www.comunicaciopalafrugell.cat va rebre, durant l’any 2017,
46.411 visites amb un total de 70.602 pàgines visitades i 25.974 visitants únics. Els
dies amb més visites van ser el 4 de març (1.204 visites), el 5 de juny (1.149) i el 7
de juliol (1.135).
Cada setmana es confecciona un butlletí electrònic (newsletter) amb el resum dels
continguts informatius publicat al web. A finals de l’any 2017, comptava amb 230
inscrits. També es distribueix en format digital l’agenda setmanal d’activitats
municipals que compta amb 310 subscriptors.
A través del web www.palafrugell.cat s’ofereixen en directe (streaming) tots els
plens municipals de l’any, així com els de caràcter extraordinari. Els
enregistraments íntegres dels plens es poden visualitzar a la seu electrònica del
web. Es fa el seguiment del servei de participació ciutadana als plens municipals a
través de la xarxa social Twitter: @ajpalafrugell.
L’Institut també té cura de gestionar dels perfils de comunicació a les xarxes socials.
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A.) Estadístiques perfil Twitter de l’Ajuntament de Palafrugell @ajpalafrugell
Any 2017

Piulades

Impressions

Gener
Febrer

44
41

19.200
15.600

Visites
Al perfil
1.103
703

Mencions
62
66

Nous
seguidors
49
12

Març

47

18.700

1.340

96

32

Abril

52

19.100

1.171

116

24

Maig

49

21.000

1.084

134

79

Juny

65

28.400

1.529

144

34

Juliol

55

31.500

1.399

167

43

Agost

47

29.700

1.409

107

29

Setembre

67

36.300

2.053

100

32

Octubre

68

73.000

3.253

150

54

Novembre

73

44.700

1.998

187

52

Desembre

75

62.200

2.086

118

24

Total

683

399.400

19.128

1.447

464

B.) Estadístiques perfil Facebook de l’Ajuntament de Palafrugell

Any 2017

Post

Impressions

M’agrada

321.981
364.331

3.494
5.680

784
1.241

168
332

686.312

9.174

2.025

500

1r semestre 294
2n
303
semestre
Total any
597

Compartir Comentaris

•

Seguidors a 31 de desembre de 2018 – 2.000.

•

Post amb més impressions “5.000 persones es manifesten a
Palafrugell en defensa dels drets i les llibertats aquest 3 d’octubre”
amb un total de 14.391 impressions.

1.6 Edicions municipals
La Unitat de Publicacions municipals, integrat per l’Àrea de Cultura, l’Arxiu i per
l’Institut de Comunicació, coordina l’edició dels llibres que publica l’Ajuntament en
les seves activitats editorials de difusió d’estudis de temàtica local.
Pel que fa referència a les edicions, l’any 2017 es va fer la preparació d’una nova
etapa de la col·lecció Quaderns de Palafrugell i la preparació d’una nova etapa de
la col·lecció Galeria de personatges.
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A més a més, es va treballar en les següents propostes:
• Edicions en línia:
S’han digitalitzat i s’han portat a terme les gestions necessàries per oferir al web
municipal:
- Col·lecció Quaderns de Palafrugell, volum 25.
- Col·lecció Galeria de personatges, volums 1 a 12
• Distribució:
L’Arxiu Municipal de Palafrugell i l’Àrea de Cultura porten a terme la distribució en els
centres d’ensenyament i de recerca de les edicions municipals i de les publicacions
considerades d’interès per a la difusió del patrimoni de la vila.
• Gestió de l’estoc:
Control de l’estoc de les edicions municipals i coordinació amb l’Institut de
Comunicació i les distribuïdores a llibreries, en total 10.058 llibres. S’ha rebut l’estoc
que gestionava Edicions Baix Empordà (166 llibres) i un lot de llibres de Nordest (802
llibres).
• Participació Sant Jordi:
En col·laboració amb l’Institut de Comunicació, parada al carrer de Cavallers amb les
edicions municipals.
El 2017 s’han editat 14 agendes culturals i d’activitats (una per a cada mes, a
excepció de juliol i agost que va ser editada en dues quinzenes). La coordinació del
seu contingut la realitza l’Àrea de Cultura. L’Institut se’n fa càrrec del seu cost i
distribució. El tiratge és de 2.000 agendes per edició, de 4 o 5 cossos segons
extensió del seu contingut.
L’agenda mensual es publica a la revista El Nou, Guia del Baix Empordà, en 12
insercions de doble pàgina. Es fa una revisió del contingut per adaptar-lo al disseny
de la publicació.
Per continuar difonen el fons editorial municipal i facilitar al públic interessat
l’adquisició d’exemplars dels llibres fins ara publicats, es va muntar un punt de
venda a la fira de llibres i roses de Sant Jordi.

1.8 Publicitat institucional
L’any 2017 es van renovar els convenis/contractes de l’Institut amb els mitjans de
comunicació als quals l’Ajuntament contracte regularment espais publicitaris: El
Punt/Avui, Diari de Girona, Revista de Palafrugell, TV Costa Brava. El 2017 finalitza
el contracte per a dos anys (2016-2017) amb l’empresa editora de la revista El Nou
per a la publicació de l’agenda mensual d’activitats, que s’haurà de renovar.
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1.9 Indicadors

Indicador

2017

2016

2015

Notes de premsa
Rodes de premsa

262
11

281
9

255
13

Reportatges
fotogràfics

131
2.154
fotos
135

127
1.923
fotos
125

146
2.151
fotos
159

630

630

711

52.907

46.937

Dossiers de
premsa
Informacions en
premsa recollides
Visites web Institut

46.411

Notícies al web

280

289

281

Vídeos al web

12

20

6

Can Bech
Núms. Publicats

6

6

5

230

194

188

Subscriptors
butlletí electrònic
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1. Turisme i promoció
L’oficina de turisme, situada l’avinguda de la Generalitat, 33, ha patit com a la resta de
les oficines del municipi (Calella, Llafranc, TMP i Tamariu), una lleugera baixada de les
consultes.
Les dades mostren una tendència a la baixa en els darrers anys, explicable en gran
part als nous hàbits dels visitants derivats de les noves tecnologies.
L’any 2017, les visites a les oficines de turisme de la Pineda Gèlia, TMP, Calella,
Llafranc i Tamariu han davallat en 3.618 consultes menys respecte l’any passat.
Un total de 33.833 persones van visitar les diferents oficines de turisme del municipi,
entre principis de juny i finals d’agost. En el mateix període, l’any 2016t es van registrar
un total de 42.248 visites. L’oficina de turisme de Calella essent la que rep més
visitants també ha patit el descens de visitants durant tots els mesos d’obertura.
A l’oficina de turisme de la Pineda Gèlia és on les visites solen ser més extenses i les
consultes tenen una durada més llarga. Notant un augment de la demanda
d’informació d’altres zones turístiques (Barcelona, Terres de l’Ebre, Lleida...), es
dedica més temps a ajudar a l’usuari, des de la compra d’entrades de centres
culturals, a lloguers diversos, etc... La durada de l’atenció a cada visitant és de mitjana
10 – 15 min. A les platges, les consultes són principalment sobre activitats en curs i
senderisme.
La davallada global de les visites que es ve observant els darrers anys es deu
principalment al canvi de perfil del visitant usuari de les oficines de turisme. Cada cop
més, els visitants es preparen les visites abans del viatge i, un cop al destí, solen
utilitzar les noves tecnologies i els telèfons mòbils per accedir a la informació del
territori. Per tant, les seves consultes solen ser més concretes i menys freqüents, ja
que quasi bé tota la informació la troben a la xarxa.
Un fet que mostra aquest canvi és l’alt creixement de consultes al web i a les xarxes
socials des de l’aparell mòbil.
Pel que fa a la meteorologia d’aquest any 2017, ha estat en general molt càlida i seca,
amb temperatures entre -09ºC de mínimes i 34,1ºC de màxima amb una mitjana
d’entre 7,7ºC i 24ºC, i pocs mesos de pluja.
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VISITES

2017

2016

2015

Gener

112

170

125

Febrer
Març
Abril

174
297
1.466
1.015

247
1.067
944
943

238
622
1.634
1.740

Novembre
Desembre

3.406
6.212
7.123
3.969
865
174
123

3.946
7.473
8.629
4.054
748
180
153

4.490
8.619
10.398
4.930
941
211
192

TOTAL

24.936

28.554

34.140

Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre

•

Col·laboracions sector privat local Pla d’actuacions:

PROJECTE
GAROINADA (restaurants participants)

NIU (restaurants participants)

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

FLORS&VIOLES
Samarretes

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

QUANTITAT
4.190,00€

800,00€

3.605,00€
1.005,00€
165,00€
175,00€

175,85€

3.387,73€
3.775,20€
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EDICIÓ DE MATERIAL
Material publicitari promoció turística i
pàgina Web

CAP D’ANY
Falques de ràdio
TOTAL

Ajuntament de Palafrugell

7.018,00€

400,00€
24.696,78€

1.1. Fires
NOM FIRA
CMT

FITUR

SALON DES
VACANCES

REISE +
CAMPING
ESSEN

ITB

SALON
MONDIAL DU
TOURISME

PRODUCTE /
PARTICIPACIÓ
MATERIAL
CARÀCTER FIRA
Stuttgart, del 14 al 22 de Professionals i
Patronat
15 Guies
gener
públic final
Turisme
allotjament +
Costa Brava
15 Cales i
Girona
Camins GB/F
+ 15 Descobrir
GB
Madrid,
Professionals i
Patronat
15 Guies
Turisme
allotjament +
del 18 al 22 de gener
públic final
Costa Brava
15 Cales i
Girona
Camins C/E +
15 Descobrir E
Brussel·les, del 2 al 5 de Públic final
Patronat
25 Guies
febrer
Turisme
allotjament +
Costa Brava
25 Cales i
Girona
Camins GB/F
+ 25 Descobrir
F
Essen, del 15 al 19 de
Públic final
Patronat
15 Guies
febrer
Turisme
allotjament +
Costa Brava
15 Cales i
Girona
Camins GB/F
+ 15 Descobrir
GB
Berlín,
Professionals
Patronat
15 Guies
del 8 al 12 de març
Turisme
allotjament +
Costa Brava
15 Cales i
Girona
Camins GB/F
+ 15 Descobrir
GB
París,
Públic final
Patronat
15 Guies
del 16 al 19 de març
Turisme
allotjament +
Costa Brava
15 Cales i
Girona
Camins GB/F
+ 15 Descobrir
LLOC/ DATES
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SEVATUR

St. Sebastià del 17 al 19 Públic final
de març

Patronat de
Turisme Costa
Brava Girona
Acció conjunta
ATP-IPEP

MERCAT DEL
RAM

Vic, del 7 al 9 d’abril

Públic final

Patronat de
Turisme Costa
Brava Girona
Acció conjunta
ATP-IPEP

B-TRAVEL

Barcelona, del 21 al 23
d’abril

Públic final

Patronat
Turisme
Costa Brava
Girona

EXPO
VACACIONES

Bilbao, del 5 al 7 de
maig

Públic final

Patronat
Turisme
Costa Brava
Girona

F
500 Fulletó
genèric ATP +
500 Cales i
camins de
ronda C/E +
500 Descobrir
E + 300 Punts
de llibre amb
dte.
promocional +
200 plànols
500 Fulletó
genèric ATP +
500 Cales i
camins de
ronda C/E +
500 Descobrir
C + 300 Punts
de llibre amb
dte.
promocional +
200 plànols
15 Guies
allotjament +
15 Cales i
Camins C/E +
15 Descobrir C
15 Guies
allotjament +
15 Cales i
Camins C/E +
15 Descobrir E
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2 Webs i xarxes socials
L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, gestiona les xarxes socials de
Facebook, amb les fanpage de Turisme Palafrugell, Flors i Violes, Havaneres Calella,
Biennal de Fotografia i IPEP Empresa.
Twitter, amb Turisme Palafrugell i Instagram amb Turisme Palafrugell i Havaneres
Calella
Actualment s’hi publiquen totes les informacions d’interès, com ara: campanyes
gastronòmiques, esdeveniments, activitats, notícies, subvencions, .... També s’hi poden
rebre suggeriments, comentaris, etiquetar fotografies... i es promociona la destinació
amb imatges i les activitats dia a dia.

Es destaca, l’augment de les queixes referents al municipi en general, a través de la
nostra fanpage TurismePalafrugell, com a un canal de referència. Totes les queixes
s’han respost públicament i s’ha fet arribar a l’àrea corresponent.

A. FACEBOOK www.facebook/turismepalafrugell
Dades de les FanPage:
• Turisme Palafrugell: Un total de 12.141 seguidors amb una mitjana
d’audiència de 24.230 seguidors
• Palafrugell, Flors i Violes: Compta amb 3.104 seguidors, és una pàgina que
està en alça durant el temps de l’esdeveniment, però la resta de l’any baixa, te
una mitjana d’audiència de 16.217 seguidors
• Havaneres Calella: Compta amb un total de 777 seguidors i un abast de 656
seguidors
• IPEP Empresa: Compta amb un total de 226 seguidors i un abast de 109
seguidors
• Biennal de Fotografia Xavier Miserachs: Compta amb un total de 2.139
seguidors i un abast de 2.734 seguidors
B. TWITTER @ipeppalafrugell
Disposa de 4.217 seguidors, segueix a 2.111 usuaris i compta amb un total de 4.527
piulades. Amb un important increment de seguidors. Promociona els hashtags
#TurismePalafrugell i #Palafrugell amb una audiència del 79% i els puntuals com ara:
#florsivioles #julivia #juliviabus
C. INSTAGRAM #TurismePalafrugell
Diàriament es publica una fotografia relacionada amb el municipi o amb l’esdeveniment
estrella d’aquell moment. Promociona el hasthag #TurismePalafrugell i #Palafrugell.
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Turisme Palafrugell: compta amb un total de 5.876 seguidors, 1.140
publicacions i 4.465 seguits
Havaneres Calella: Compta amb un total de 345 seguidors, 78 publicacions i
378 seguits
#TurismePalafrugell: 11.334 publicacions
#Palafrugell: 51.069 publicacions
#CalelladePalafrugell: 62.660 publicacions
#Llafranc: 40.336 publicacions
#Tamariu: 32.045 publicacions
#Llofriu: 1.311 publicacions
#florsivioles: 3.207 publicacions
#Florsivioles2017: 419 publicacions
#Instapalafrugell: 1.272 publicacions
#Visitpalafrugell: 1.910 publicacions

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

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

2017

2016

2015

208.765
160.293
627.869
3,01
00:02:16
53,34%
76,16%

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

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

Observacions:
Les principals entrades de visites han estat:
•
•
•
•
•

L’idioma més consultat és en espanyol, seguit del català i el francès
Un 54,15% dels usuaris són homes i un 45,85% dones i la franja d’edat és
d’un 33,50€ d’entre 25-34 anys, seguit d’un 27,50€ de 18 a 24 anys i un
15,50% de 35 a 44 anys
Google ha enviat 159.370 visites (76,34%) i 24.989 directament (11,97%)
Les pàgines més visitades han estat: Calella, agenda, com arribar, platges,
Llafranc, webcam, esdeveniments, garoinada, cultura, havaneres de Calella i
allotjaments
L’Ajuntament de Palafrugell ha enviat 3.368 visites (1,61%)
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Des de la xarxa social facebook s’ha enviat 4.737 visites
El facebook continua sent la xarxa social amb més influència d’entrada al web
(92%), seguit de twitter amb un 3,7% i els bloggers amb un 2,60%

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

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

2017

2016

2015

10.504
8.108
26.974
2,57
00:01:52
46,22%
76,98%

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

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

Observacions:
• Entrades per google: 6.267 visites, (59,66%) amb paraules clau com ara: Flors
i violes, flors i violes 2017, flors i violes palafrugell, fira flors i violes
• Directament al web han entrat 2.248 visites (21,40%)
• Des de la xarxa social facebook s’ha enviat 769 visites (7,32%)
3. Web: www.havanerescalella.cat
Franja: De l’1 de gener a 31 de desembre

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

2017
27.132
27.103
34.199
1,26
00:01:29
50,04%

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

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

Observacions:
Les principals entrades de visites han estat:
• Entrades per google: 20.837 visites (74,23%), amb paraules clau com
ara: havaneres calella 2017, havaneres calella, cantada d’havaneres
calella, cantada calella 2017
• Directament al web han entrat 4.863 visites (17,32%)
• Des de la xarxa social facebook s’ha enviat 555 visites (1,98%)
F. ALTRES XARXES SOCIALS
Altres xarxes socials que es gestionen des de l’Institut de Promoció Econòmica són:

Memòria 2017

Àmbit de Serveis a les Persones
Institut de Promoció Econòmica

•
•
•

Ajuntament de Palafrugell

Youtube, per tal de penjar vídeos promocionals del municipi.
Netvibes, per tenir un recull de totes les noticies que vinculen al municipi o als
esdeveniments que organitzem.
Hootsuite, per tenir recollides en una sola pàgina, les activitats de totes les
xarxes socials que tenim i poder fer un seguiment del que publiquen les
persones que seguim.

3 Edició de material
CONCEPTE
La Garoinada

Píndoles Formatives Emprèn i
Empresa i SOMI
Flors i Violes

QUANTITATS
400 cartells
10.000 díptics
2.500 receptaris
1.000 postals idiomes (500C/GB i 500F/E)
3.000 butlletes pel sorteig
500 flyers
50 cartells
5.000 programes
3.500 díptics
500 cartells

Rasca l’Unça

200 cartells
5.000 tríptics
28.500 butlletes de rasca-rasca
166 identifIcadors establiments Unça

Festes de Primavera

Pancarta Primavera Outlet Market
4 panells 2x1
2 mupis

Julivia Bus&Boat

15.000 díptics
40 talonaris bus / 4 talonaris boat
26 adhesius
4 panells 2x1
200 cartells
30 displays
1 X-banner
18 vinils parades bus
4 vinils parades boat

Havaneres de Calella –
51a Cantada

500 cartells
2.200 cançoners
2.184 mocadors per la Cantada
4.000 díptics
200 cartells Sopars Cantats
3.000 díptics Sopars Cantats

Havaneres Tamariu

1.000 postals
300 cartells
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Espai Empresa, Emprenedoria i
SOMI
Jornada Emprèn i Empresa

1.000 tríptics

Es Niu

300 cartells
1.000 postals idiomes (500C/GB i 500F/E)
1.000 postals
500 postals amb recepta

Nadal a Palafrugell

100 cartells

250 cartells
5.000 tríptics
9.450 tiquets per patinar
Butlletes sobrants del 2016 sorteig cap de
setmana Garoinada

Cap d’Any a Palafrugell

Carpetes 2017

200 cartells
4.000 flyers
500 unitats

Guia 2017

5.000 unitats

Full de restaurants/serveis 2017

4.000 unitats

Plànol del municipi 2017
Mapa de camins 2017

20.000 unitats
500 unitats plànols accesibles (nou)
10.000 unitats

Descobrir 2017

20.000 unitats (4 idiomes, 5.000u de cada)

4 Comerç
4.1 Mercats
NÚMERO D’ESPAIS i TITULARS MERCAT DIARI

EXTERIOR

INTERIOR

Fruita i verdura Pi i Margall
Fruita
i
verdura
aparcament
Total
Parades mercat de la carn
Parades mercat del peix
Total
TOTAL

Número
espais
19

Número
titulars
18

6

6

25

24

14
8
22

11
8
19

47 espais

43 titulars
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NÚMERO PARADES MERCAT SETMANAL
Primer semestre
Núm. de parades………….…..92
Segon semestre
Núm. de parades…………….. 90

AMPLIACIONS TRAMITADES
Mercat setmanal parades (1019,1059,1081,1107 i 1134)
5 ampliacions
TOTAL
5

REDUCCIONS METRES PARADES TRAMITADES
Mercat setmanal parada (1058 i 4120)

TRANSMISSIONS
TEMPORALS PARADES

2 reduccions
TOTAL
2

M.Setmanal parada
TOTAL TRANSMISSIONS TEMPORALS

NOVES ALTES
Mercat setmanal parades
TOTAL

0
0

TOTAL

0
0

CANVI VENDA PRODUCTE
Mercat setmanal parades

0
0

CANVIS DE NOM DE PARADA
Mercat diari parades (Fruita i verdura 42, Carn 15)
Mercat setmanal parades (1114, 2022, 4035 i 4061)

2
4
6

TOTAL

TRASPÀS PARADES MERCAT

Mercat diari parades (fruita i
verdura 20, 21, 36 i carn C2)
Mercat setmanal parades (1097,
1099, 3013 i 4067)
TOTAL

RENÚNCIES MERCAT TRAMITADES
Mercat setmanal parada (1038, 2028, 3005,4122)
TOTAL

REVOCACIONS MERCAT TRAMITADES
Mercat setmanal parades (1030, 1053,1141)
TOTAL

4
4
8

4 renúncies
4

3 revocacions
3
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Noves sol·licituds presentades per obtenir una parada al mercat setmanal/mercat diari
2017
SOL·LICITUDS
TIPOLOGIA PRODUCTE
PRESENTADES
Espècies i condiments
1
Pastes macrobiòtiques i batuts fruita
1
Roba
1
Calçat
1
TOTAL PRESENTADES
4
•

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

METRES
LINEALS
OCUPATS

DIES AUTORITZATS
2015

LLOC

CENTRE VILA
1 col·lectiu
d’artesania i
alimentació
1 col·lectiu
d’artesania i
alimentació

7,50 ml

5 ml

c. Cavallers

c. Cavallers

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

4.2 Servei d’atenció al consumidor
PROCEDIMENT

2017

2016

2015

Informació per presentar
una reclamació prèvia a
l’empresa, i si posteriorment 29 consum
fos necessari presentar-ho a
l’administració.

22 Consum
20 Consum
16
10Telecomunicació
Telecomunicació

Informació de com efectuar
la
reclamació
per
presentar-la al registre de 13 Consum
l’Ajuntament per a la seva
tramitació.

8 Consum

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

1 Habitatge
1 No procedent
2
Assessorament

Altres

6 derivats ACC

TOTAL

52

2 Assegurances
1 Serveis financers
3 Altres
7 Assessorament

9 Consum

2 Assegurances
1
Telecomunicació
8 Assessorament

4 derivats a ACC
55

59
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5 Formació i ocupació
SOMI és el Servei d’Ocupació Municipal de l’IPEP.
•

Participació de la ciutadania

COMPARATIVA ANUAL

2017

2016

2015

2.393

2.757

3.283

1.548

1.870

2.418

Millora feina

15

12

51

Formació

576

587

459

Creació d’empreses

26

21

37

Persones donades d’alta a la Borsa de Treball*

468

591

626

Persones que han utilitzat el Punt de Feina

544

612

485

1.095

1.291

1.843

Empreses que han fet sol·licitud de Borsa

122

126

136

Ofertes gestionades de la Borsa de Treball

209

248

267

130

249 (Saló

256

Consultes ateses
Orientació per la recerca
de feina
Tipus de consultes

Consultes ateses des del Punt de Feina

Ofertes gestionades a la Jornada
d’Oportunitats Laborals de Palafrugell i al Saló
de la Formació, l’Ocupació i l’Empresa del
Baix Empordà

(jornada
local)

comarcal)

68 (19 cv).
Currículums i certificats i informes elaborats.
Activitats formatives realitzades i/o
promogudes
Persones que han participat en activitats
formatives
•

882

Dades no
comparables

51

17

12

15

207

154

338

2017

2016

2015

468
863
122
209
530

591
989
126
248
569

626
1.973
136
267
564

Anàlisi estadístic detallat de la borsa de treball

COMPARATIVA ANUAL
Persones nou* inscrites a la borsa de treball
Expedients actius
Empreses que han fet sol·licitud de borsa
Ofertes gestionades
Núm. d’insercions registrades
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•

Anàlisi del punt de feina
PUNT DE FEINA
Total visites ateses
Total persones ateses
Mitjana usuaris per setmana
Mitjana de sessions per usuari

2017
1.095
544
25
2

2016
1.291
612
29
2,1

2015
1.843
485
43
3,8

5.1 FORMACIÓ
• Accions formatives, en temàtica laboral, dirigides preferentment a joves
a I i col·lectius amb dificultats d’inserció:
S’ha realitzat 7 tallers d’orientació per a joves:
DATA

07/02/2017

03/03/2017

DESTINATARIS
Alumnes UEC

Batxillerat IES baix
Empordà

06/03/2017

Batxillerat IES baix
Empordà

24/04/2017

Participants
Joves en Pràctiques

17/05/2017

4ª ESO
IES Frederic Martí

25/10/2017

Participants
Joves per l’Ocupació

30/11/2017

TEMÀTICA

ASSISTENTS

On trobar feina?, Diferència entre
l’OTG i el SOMI, Garantia Juvenil,
Empreses de Treball Temporal,
networking,
l’autocandidatura i
mitjans de comunicació

12

Diferència entre l’OTG i el SOMI,
Garantia Juvenil. Eines per la cerca
de feina: tipologia de currículums
(Europass) i carta de presentació.
Altres
recursos
municipals
(Certificat ACTIC i idiomes). L’opció
d’emprendre
SOC i SOMI, Borses de treball de les
universitats i dels col·legis oficials,
Garantia Juvenil, CIDO Treball a
Europa: Eures, Euroodissea, altres
canals genèrics de cerca de i l’opció
d’Emprendre i bonificacions per la
contractació de joves .
Diferència entre l’OTG i el SOMI,
Garantia
Juvenil,
tipologia
de
currículum i carta de presentació,
Europass,
altres
recursos
municipals (Certificat
ACTIC i
idiomes). L’opció d’emprendre

17

18

10

19

Coneixem el SOMI. Funcionament:
entrevista, punt de feina...

3

4ºESO IES Baix Empordà Coneixem el SOMI i altres canals de

7

recerca de feina.

S’han realitzat 4 tallers d’orientació a col·lectius amb dificultats d’inserció:
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DATA

DESTINATARIS

20/04/2017

GRUP
D’ALFABETITZA
CIÓ del CME

12/05/2017

GRUP
ACOLLIDA:
NOUVINGUTS

15/06/2017

PROGRAMA DE
TREBALL I
FORMACIÓ
2016-17

08/11/2017

GRUP
ACOLLIDA:
NOUVINGUTS

TEMÀTICA
Diferència
entre l’OTG i
el SOMI. Com
funciona
el
punt
d’autoservei
del SOC
Coneixement
de la realitat
del
mercat.
Què
es
necessita per
poder
treballar,
Consells per
buscar feina
de
manera
organitzada,
l’Objectiu
professional,
consells
sobre
el
currículum i
la carta de
presentació,
Serveis que
ofereix l’OTG
i el SOMI.
Recull
de
canals
de
recerca
de
feina. Opció
de
l’emprenedor
ia.
OTG i SOMI,
diferències i
recursos que
ofereixen,
Consells per
la cerca de
feina:
organització,
Cv i carta de
presentació,
canals
de
cerca
de
feina. Opció
d’emprendre.
Coneixement
de la realitat
del
mercat.
Què
es
necessita per
poder
treballar,
Consells per
buscar feina
de
manera
organitzada,
l’Objectiu
professional,
consells
sobre
el
currículum i
la carta de
presentació,
Serveis que
ofereix l’OTG
i el SOMI.

Ajuntament de Palafrugell

ASSISTENTS

GÈNERE

LLOC

ORGANITZA

4

2D/2H

SOMI

CME

13

7D/6H

Can
Genís

14

7D/7H

SOMI

12

6D/6H

Can
Genís

SOMI
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Recull
de
canals
de
recerca
de
feina. Opció
de
l’emprenedor
ia.

• Accions formatives vinculades a Programes de Formació i
Treball subvencionats.
INICI

FINAL

ALUMNES

GÈNERE

LLOC

HORES
TEÒRIQUES

18/04

19/04

1

1H

CME

15h

20/04

20/04

1

1H

CME

5h

04/04

05/04

15

8D/7H

CME

15 h

06/04

06/04

15

8D/7H

CME

5h

CURS
Competències
digitals
Competència
d’autonomia i
iniciativa
Competències
lingüístiques
Aplicació de les
competències
lingüístiques a la
redacció de
textos

•
2016-17

CURS
Formació
en
Hostaleria,
Restauració
i Atenció al
Client

Curs vinculat al Progama ocupacional Joves per l’ocupació

INICI

Gener
2017

FINAL

Març 2018

ALUMNES

LLOC

HORES
TEÒRICOPRÀCTIQUES

10
(1D/9H)

CME, AULA
GASTRONÒMICA
VALLOBREGA;
ESPAI DEL PEIX DE
PALAMÓS, CENTRE
CIVIC PLATJA
D’ARO

420H

• Accions de participació, promoció i execució de projectes
ocupacionals per la inserció laboral.

PROGRAMA
DISPOSITIU DE
TREBALL ALS BARRIS
De gener a desembre
2017

ENTITATS
INTERVINENTS
SOC, AJUNTAMENT
PALAFRUGELL i
SOMI

PARTICIPANTS
200 participants
Derivats 349

ACCIONS
Coordinació
amb
l’equip,
derivació i seguiment d’usuaris
cada trimestre d’any
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JOVES PER
L’OCUPACIÓ 2016-18:
Operacions bàsiques
en bar i restaurant
De desembre 2016 al
març del 2018
TREBALL I FORMACIÓ
PER A PERSONES
ATURADES NO
PERCEPTORES,
PRIORITÀRIAMENT
MAJORS DE 45 ANYS
De desembre 2016 a
desembre 2017
TREBALL I FORMACIÓ
PER A PERSONES
ATURADES
PERCEPTORS DE
RENDA MÍNIMA
De desembre 2016 a
desembre 2017

I JORNADA
D’OPORTUNITATS
LABORALS
15 de març de 2017

AODL D’OCUPACIÓ I
FORMACIÓ
Desenvolupament del
primer any (2016-2017,
justificació )i
sol·licitud pròrroga
anual.
TREBALL I FORMACIÓ
2017.
TRES LÍNEES
D’ACTUACIÓ:
PERSONES
ATURADES MAJORS
DE 45 SENSE
PRESTACIÓ,
BENEFICIÀRIES DEL
RMI, I LÍNEA DONA
De desembre 2017 a
desembre 2018
PROGRAMA DE
CONTRACTACIÓ DE
JOVES TITULATS EN
PRÀCTIQUES
De novembre de 2017 a
maig 2018

SOC, CCBE I SOMI

SOC, SOMI
AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL

SOC, SOMI
AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL

Ajuntament de Palafrugell

10 JOVES

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

7 participants 6 mesos
4 Auxiliars
administratives
1 peó paleteria
2 peons pintura
1 participant 12 mesos
1 auxiliar administrativa

Sol.·licitud,
execució i
programa.

coordinació,
justificació del

Sol·licitud,
execució i
programa

coordinació,
justificació del

7 participants 6 mesos
1 Auxiliar
administrativa
2 peons paleteria
2 peons pintura
2 peons neteja
1 participant 12 mesos
1 peó neteja

IPEP

30 empreses inscrites
26 empreses
participants
130 llocs de treball
ofertats
197 candidats valorats
180 candidats
participants

Organització i dinamització
(veure apartat específic de la
Jornada)

SOC, IPEP, SOMI,
AJUNTAMENT

1

Veure apartat específic

SOC, SOMI
AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL

SOC, SOMI
AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL

4 participants 12 mesos
10 participants 6 mesos

4 JOVES

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

Sol·licitud, coordinació àrees,
selecció i posada en marxa
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5.2 PARTICIPACIÓ EN PROJECTES OCUPACIONALS
•

Programa Treball i Formació per a persones aturades:

Linea A (majors de 45 anys) contractes de 6 mesos
Els treballs desenvolupats per les 7 persones que han finalitzat la contractació de 6
mesos per la línea A corresponen als previstos inicialment. 4 d’elles han realitzat
tasques pertinents com a auxiliars administratives, 2 d’ells com a peons de pintura i un
com a peó de paleteria a les següents àrees:
Lloc de treball
Aux. administrativa
Aux. administrativa
Aux. administrativa
Aux. administrativa
Peó construcció
Peó pintura
Peó pintura

Àrea
Serveis Municipals
Policia Local
Institut de Promoció
Econòmica
Cultura
Serveis Municipals
Serveis Municipals
Serveis Municipals

Línea B (Beneficiaris de la RMI) contractes de 6 mesos
Els treballs desenvolupats per les 7 persones que han finalitzat la contractació de 6
mesos per la línea B corresponen als previstos inicialment:
Lloc de treball
Aux. administrativa
Peó construcció
Peó construcció
Peó pintor
Peó pintor
Peó neteja
Peó neteja

Àrea
Joventut/Dona
Serveis
Serveis
Serveis
Serveis
Serveis
Serveis

Línea A (majors de 45 anys) contracte anual
Els treballs desenvolupats per la persona que ha finalitzat la contractació de 12 mesos
per la línea A corresponen als previstos inicialment com a auxiliar administrativa.
Lloc de treball
Aux. administrativa

Àrea
Museu del suro

Línea B (Beneficiaris de la RMI) contractes anual
Els treballs desenvolupats per la persona que ha finalitzat la contractació de 12 mesos
per la línea B corresponen als previstos inicialment.
Lloc de treball
Peó neteja

Àrea
Serveis

Memòria 2017

Àmbit de Serveis a les Persones
Institut de Promoció Econòmica

Ajuntament de Palafrugell

5.3 PROGRAMES PER A JOVES
A. Projecte 1
•

2ona. Edició del Programa de Contractació de Joves Titulats en Pràctiques

Sol·licitud, coordinació i posada en marxa de la 2ona. Edició del programa de
Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del programa de Garantia
Juvenil a Catalunya, adreçat a persones menors de 30 anys que han finalitzat els
seus estudis universitaris o de formació professional i/o equivalent i que es troben en
situació d’atur.
Aquest programa ha permès la creació de 4 llocs de treball que col·laboraran en
diferents àrees de l’Ajuntament amb contractes de 6 mesos amb inici el 30 de
novembre de 2017 i amb finalització el 29 de maig del 2018 amb una jornada del
100%.
B. Projecte 2
•

Joves per l’Ocupació - Edició 2015-2017

Finalització i tancament de la 5 edició del programa Joves per l’Ocupació 2015-2017.
El projecte es va iniciar al gener de 2016 amb 9 nois i 1 noia. L’IPEP i el Consell
Comarcal del Baix Empordà van signar un nou conveni de col·laboració en el marc del
programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per
l’Ocupació. El projecte té una durada de 15 mesos, de desembre 2015 al març 2017.
Aquest és el quart any consecutiu que l’IPEP, a través del SOMI, col·labora en el
projecte en benefici dels joves de Palafrugell.
El projecte va adreçat a joves d’entre 16 i 25 anys en situació d’atur amb o sense ESO,
té un abast comarcal i hi participen en total 40 joves, dels quals 10 joves són de
Palafrugell. L’objectiu principal és introduir els joves al món laboral i/o el retorn al
sistema educatiu. Les especialitats que es treballen són les operacions bàsiques de
cuina, bar i restaurant. Es realitza una formació prèvia de 300h, part de la teòrica al
Centre Municipal d’Educació, en l’ofici impartida per diferents professionals
especialitzats en l’àmbit de l’hostaleria i una formació pràctica de 120h en empresa,
amb la possibilitat de formalitzar 6 mesos amb contracte de treball subvencionat per la
Generalitat per estimular la participació de les empreses.
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6 Empresa i emprenedoria
L’Espai Empresa i Emprenedoria al llarg del 2017, ha continuat formant part de la Xarxa
Catalunya Emprèn, emmarcat dins del Programa Catalunya Emprèn de la Generalitat
de Catalunya. L’objectiu és impulsar i promoure actuacions públiques i privades de
valor per a les persones emprenedores. La creació, el creixement i l’èxit de les noves
empreses, així com el foment de l’emprenedoria, són alguns dels objectius principals
que persegueix aquesta iniciativa.
S’ha continuat treballat amb un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols.
Aquest 2017 hi ha hagut un increment important de persones emprenedores en l’Espai
Empresa i Emprenedoria, en total 257 persones. Apart de les que han vingut a buscar
assessorament per a projectes de creació d’empreses, també hi ha una part que han
vingut a la formació organitzada, que té com a objectiu millorar els coneixements i
habilitats en matèria de planificació i gestió empresarial.
Destaca la major presència de dones, 65,75%, respecte al 34,25% dels homes.
Últimament aquesta tendència era creixent, però aquest 2017 el diferencial ha estat
major.
En el quadre següent podem veure el perfil emprenedor dels últims 3 anys:

2017

2016

2015

Total emprenedors/es

253

181

124

Homes
Dones

79
154

63
119

55
69

Ocupats
En Atur

148
78

126
56

63
61

Menors 25 anys
25-54 anys
Majors 54 anys

42
187
24

10
149
23

20
103
1

Orientació
Assessorament
Consolidació

122
82
13

95
82
8

93
28
8

Total sessions
Empreses creades

217
13

185

129

16

16

Al llarg del 2017 s’han constituït 13 empreses que han utilitzat l’Espai Empresa i
Emprenedoria, per a obtenir assessorament per a valorar la seva viabilitat.
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Per altra banda hi ha alguna empresa que s’ha constituït i que a posteriori ha utilitzat el
servei, ja sigui per a obtenir assessorament o bé per a participar en alguna de les
càpsules formatives.

Es continua amb el predomini de la figura del treballador autònom com a elecció
principal de la majoria de promotors, 9 de les 13 empreses creades han optat per
aquesta modalitat. Una s’ha constituït com a societat limitada, dues com a societats
civils particulars i una associació sense ànim de lucre.
Pel que fa al negoci escollit pels emprenedors, s’ha diversificat molt en diversos
àmbits, hi trobem comerç, salut, serveis , sector immobiliari, etc
6.1 Concessió de subvencions a empreses locals 2015-2016
El passat 28 de febrer de 2017 es van aprovar per Junta de Govern Local les bases
per la concessió de subvencions per activitats econòmiques locals que cada any
concedeix l’Ajuntament i gestiona l’IPEP.
Aquestes ajudes estan destinades a:
Capítol I.- Millora de la imatge exterior i accessos als establiments turístics
Capítol II.- Millora de les terrasses a la Plaça Nova de Palafrugell
Capítol III.- Reforma integral dels establiments comercials i/o activitats econòmiques
Capítol IV.- Foment de l’Emprenedoria
Capítol V.- Millora d’estalvi energètic
Capítol VI.- Foment de la innovació i la competitivitat
Les persones físiques i/o jurídiques que han complert amb els requisits de les bases:
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CIF/NIF

Empresa/Establiment

Ajuntament de Palafrugell

Capítol

Import

B17246612

Novara Hotels sl

Capítol I

1.487,18 €

40535893A

Yolanda Porcel Martínez

Capítol II i III

1.858,98 €

B17554395

Foxima 98 S.L

Capítol II

40505182c

Joan Ridao Casademont

Capítol I i II

B17844515

Centre Mèdic Palafrugell S.L

Capítol V

473,01 €

77919102R

Sílvia Cano Gamero

Capítol III

1.439,37 €

78002634C

Eva Lucas Mediñà

Capítol III

1.103,43 €

40516959K

Antoni Saez Revuelta

Capítol II

1.858,98 €

B17780255

Pa i Raïm

Capítol I

1.858,98 €

B17386699

Hotel Llevant

Capítol I, II i V

1.858,98 €

A08094450

Sant Roc S.A

Capítol I i V

1.487,18 €

47687105D

Laia Boladeres Cucurull

Capítol II

1.858,98 €

40532317S

Xavier Gómez Meier

Capítol IV

1.487,18 €

J55217053

DK8 Assessors S.C

Capítol V

1.246,03 €

B55188031

Finques les Voltes Palafrugell S.L

Capítol I i II

1.858,98 €

41528388W

Daniella Artigas Castillo

Capítol II

1.287,43 €

41528102S

Helena Bermudo Bassols

Capítol III

1.123,68 €

852,68 €
1.858,98 €

En aquest cas, el total de despesa seria de 25.000€
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7 Prospecció d’empreses
Donada la seva naturalesa, una de les principals obligacions i necessitats de l’IPEP és
mantenir un contacte permanent amb tot el teixit productiu del territori, per motivacions
i objectius diversos. Totes aquestes actuacions poden encabir-se sota el paraigua de
la prospecció d’empreses: traslladar als empresaris la informació dels serveis que se’ls
hi ofereixen des de l’IPEP; crear o actualitzar el cens d’empreses del municipi; captar
llocs de treball susceptibles de ser coberts per persones inscrites al Servei d’Ocupació
o per estudiants en pràctiques; o dinamitzar les campanyes de desenvolupament local
o comercial organitzades per l’IPEP entre els empresaris per tal d’implicar-los en
projectes compartits. Aquestes són les principals tasques del prospector.
El Tècnic Prospector d’Empreses és la persona encarregada de fer d’enllaç entre
l’IPEP i les empreses i comerços de Palafrugell; n’és la cara visible, un pont que
enllaça el sector públic amb el món privat, que sovint percep a l’Administració com un
ens allunyat i poc coneixedor de les seves necessitats.
Amb aquests objectius, doncs, el Tècnic Prospector ha realitzat tot un conjunt
d’actuacions durant aquest any que passem a exposar a continuació:
•

Projecte SAE (SECTORS D’ACTIVITAT ECONÒMICA)

•

Jornada Oportunitats Laborals
EMPRESA

Nº OFERTES

TOTAL
OFERTES

CANDIDATS

Novara

001, 002, 003, 004, 005,
006

6

26 de 37

Hotel Sant Roc

007,008,009,010

4

13 de 20
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Kim's Camping

011.

1

12 de 14

Restaurant La Gavina

012,013.

2

15 de 16

Restaurant La Pineda

014,015.

2

13 de 20

Activitats turístiques Met

021,022,023,024.

4

11 de 13

Pneumàtics i Grues

025,026.

2

1 de 3

Camping La siesta

029,030,031.

3

21 de 25

Taxi Costa Brava

032.

1

13 de 23

Genover

033,034,035.

3

10 de 13

Ciboulette

036,037,038.

3

15 de 17

Hotel La Torre

039,040,041,042,043.

5

23 de 26

Bar Calella

044,045.

2

7 de 10

Recadisa

046,047.

2

8 de 10

Tresquera

048,050.

2

3 de 5

Tamsa

051,052.

2

9 de 11

Hotel Llevant

053,054,055.

3

10 de 12

Hotel Mediterrani

056,057.

2

19 de 27

S.A.R.F.A

058.

1

7 de 15

Hostalillo

059,060,061.

3

20 de 24

Restaurant Mas Urbis

062,063,065.

3

8 de 8

Eetu

066,067,068,069,070,071.

6

7 de 8

Paco Boats

072.

1

1 de 2

Nova Pasta

073,074.

2

13 de 18

Hotel Tamariu

075.

1

2 de 3

Congelats Palamós

077.

1

4 de 5

TOTALS

67

291 de 385

•

Accions de dinamització del teixit comercial i desenvolupament local:
- Campanya Rasca l’Unça
- Julivia Bus&Boat tiurístic
- Campanya d’Enllumenat de Nadal
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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 (és a dir, a partir
de la 8a nit no es paga), i pels majors de 16 anys. Fora de Barcelona ciutat, la tarifa
general d’aquest impost és de 0,45€ per nit. Pels hotels de 4* és de 0,90€ i els de 5* i
embarcacions de creuer de 2,25€.
Aquest impost és un fons per al Foment de Turisme i es destina principalment a la
promoció turística. 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%).
Així, la propera assignació, corresponent al 2n i 3r trimestres (abril – setembre 2017) i
el 4t trimestre de 2017 i 1r trimestre de 2018 (d’octubre 2017 a març 2018) s’hauran de
justificar a la Direcció General de Turisme el mes de gener de 2019.
Per a més informació:
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_tributs/arxius/2012/refosa_ie
et.pdf
Segons l’exposat, el gener de 2018 es justifiquen els ingressos de l’IEET que
segueixen:
1r T
2016
2017

2n T

3r T
41.090,08 €

1.514,57 €

4t T

TOTAL

5.103,86 €
47.708,51 €

D’acord amb l’article 116.3 de la llei 5/2012, de 20 de març esmentada, el percentatge
del Fons gestionat per les administracions locals ha de ser destinat al finançament
d’actuacions concretes en l’àmbit de la promoció turística. Aquestes actuacions vénen
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determinades a les directrius d’actuacions del FFT que estableixen els eixos i prioritats
en relació amb el destí dels crèdits del Fons i amb les polítiques de promoció turística
reservades als ens locals:
1. Suport als segells d’especialitat de la destinació: DTF, DTE, Turisme Sènior,
Turisme Accessible.
2. Millora de l’experiència turística del visitant en els equipaments d’informació i
equipació turística.
3. Pla de formació en idiomes, atenció al client i en prestació dels serveis, amb
l’objectiu d’assolir l’excel·lència.
4. Millora de l’experiència turística estimulant la creació i consolidació de nou
producte turístic sobre la base dels recursos turístics de la destinació.
5. Aplicació de les tecnologies de la informació i les comunicacions a la millora de
l’experiència turística.
6. Millora de la senyalització turística de la destinació.
7. Priorització de la captació de turisme interior.
8. Pla de captació de mercats de la resta de l’estat.
9. Pla de captació i retenció de mercats de proximitat (Espanya i França)
10. Pla de captació i retenció de mercats internacionals en coordinació amb el pla
d’actuacions de l’ACT
Seguint aquests criteris, les accions justificades el gener de 2017 es van repartir de la
següent manera:
1. SUPORT ALS SEGELLS D’ESPECIALITAT DE LA DESTINACIÓ

•
•
•

997,15€

Quota afiliació Agència Catalana de Turisme 2016
Inscripció al FIT 2017
Adhesió a Club Cultura i Enogastronomia Patronat de Turisme.

2. MILLORA DE L'EXPERIÈNCIA TURÍSTICA DEL VISITANT EN ELS EQUIPAMENTS
D'INFORMACIÓ I EQUIPACIÓ TURÍSTICA

•

Nova edició del DESCOBRIR i del mapa de camins per oferir als visitants.

3. MILLORA DE L'EXPERIÈNCIA TURÍSTICA ESTIMULANT LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ
DEL NOU PRODUCTE TURÍSTIC.

•

9.444,46€

Bus Turístic Julivia

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

•

277,09€

PALAFRUGELL+

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

•

3.406,15€

1.512,50€

Nou banc d’imatges

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

896,61€
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Millores pàgina web.

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

•

Creació vídeo del Flors&Violes

8. MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ TURÍSTICA DE LA DESTINACIÓ

•

6.050,00€

Vies Braves

9. PRIORITZACIÓ DE LA CAPTACIÓ DE TURISME INTERIOR

•

10.934,25€

Flors&Violes

10. PRIORITZACIÓ DE LA CAPTACIÓ DE TURISME INTERIOR

•

2.520,45€

Promoció campanya gastronòmica Es Niu

11. PLA DE CAPTACIÓ DE MERCATS DE LA RESTA DE L’ESTAT

•

3.600,00€

Promoció Radikal Swim

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

•

3.000,00€

Promoció als forfets pista d’esquí

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

•

1.503,69€

Falques i joc concurs a Radio France

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

•

605,00€

3.137,59€

Participació a Workshop als Països Nòrdics i al IMM al mercat britànic.

Que sumen un total de despeses de .............................................. (*) 47.884,94€

Les actuacions dutes a terme durant aquest període, i dins les línies d’actuació
establertes pel departament de Turisme de la Generalitat de Catalunya, són les que es
detallen a continuació:

*

La suma total de les despeses justificades per l’IEET, ha de ser igual o superior als ingressos percebuts.
D’aquí la diferència de 176,43€
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9 Col·laboracions de l’IPEP amb altres actes

Festival de Line Dance i Balls Country Costa Brav
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10 Activitats organitzades per l’IPEP
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