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ACTA REUNIÓ ASSOCIACIONS 

 
Dia: Divendres 2 de desembre de 2016 

Hora: 10.00 h 

Sala de Juntes Ajuntament 

 

Assistents Ajuntament: Sr. Maurici Jiménez. Regidor Àrea de Promoció Econòmica 

 Sra. Imma Gelabert. Regidora Àrea de Turisme i Cultura 

 Sra. Montse Güell. Àrea de Promoció Econòmica 

 

Assistents associacions i representants sectorials: 

 

 

ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE CASTELL-PLATJA D’ARO I S’AGARÓ 

Sr. Josep Mª Tura 

Sra. Mª Carmen Úbeda 

Sra. Sol Calderón 
 

 

ASSOCIACIÓ D’HOTELERS 

Sr. Lluis Moliné 
 

 

CÀMPING VALLDARO 

Sra. Marina Mestres  
 

CLUB NÀUTIC PORT D’ARO 

Sr. Rafel Arau 

CLUB GOLF D’ARO 

Sra. Rocío Aranda 

 

Inici de la reunió. 

El Sr. Jiménez i la Sra. Gelabert donen la benvinguda als assistents i comença la reunió pel primer 

punt de la convocatòria. 
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1.-FUNDACIÓ.CAT · COMERÇ LOCAL 

El Sr. Jiménez comença el primer punt de l’ordre del dia explicant la campanya de comerç local 

Fundació.cat, que és una fundació que va signar un conveni amb la Generalitat de Catalunya i que 

signa també amb alguns municipis per tal de fomentar el domini.cat i alhora facilitar la presència a 

les xarxes de totes aquelles empreses que encara no hi són presents.  

Per un preu de 8 euros/any, les empreses interessades poden disposar d’un web molt bàsic però que 

opcionalment es pot complementar amb la informació que l’empresa desitgi.  

Com es va comentar en el seu moment, aquest fundació ha estat realitzant algunes visites pels 

establiments del municipi per tal de donar a conèixer aquesta fundació i així anar creant a la pròpia 

visita, el web de l’establiment. 

 

2.- CAMPANYA DE NADAL 

El Sr. Jiménez i la Sra. Gelabert expliquen com es troben els preparatius finals per a la campanya de 

Nadal que arrenca dissabte dia 3 de desembre. Comenten que la imatge, el cotxe i tot el que fa al 

sorteig de Nadal ha quedat molt bé i que l’escenari del cotxe estarà tot llest amb la moqueta 

vermella per donar ambient nadalenc. 

La Sra. Gelabert comenta que des de l’àrea de turisme s’estan rebent moltíssimes trucades de 

persones que es volen informar del Gran Sorteig de Nadal i conèixer quines són les empreses que hi 

estan adherides. 

El Sr. Jiménez afegeix que en aquests moments s’ha arribat als 88 establiments adherits tot i que 

encara van trucant establiments per sumar-s’hi. S’ha considerat adient deixar uns dies de marge 

perquè es vagin afegint algunes més de darrera hora. La llista definitiva estarà penjada al web d’Aro 

Impulsa i al de turisme perquè tothom que hi estigui interessat ho pugui consultar. 

La Sra. Gelabert pren la paraula i explica que aquests dies hi haurà tres actuacions a nivell de carrer 

per tal de dinamitzar i ambientar el carrer i que es faran de 17 a 20 h.  

Continua explicant la campanya de Nadal tot esmentant les accions que s’han fet en publicitat. 

Destaca entre el material gràfic, banderoles a l’entrada dels diversos nuclis la frase escollida “ Cada 

dia és Nadal a Platja d’Aro “, però un específic per a cada nucli tenint en compte que es fan activitats 

tant a Platja d’Aro, com Castell d’Aro i S’Agaró. També s’han fet mupis a Girona ciutat anunciant les 

diverses activitats que s’aniran fent per la campanya de Nadal al municipi.  
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Pel que fa a la resta d’accions de publicitat s’ha posat informació a la pantalla gran situada sobre la 

Perfumeria Vall per veure com funciona aquest mitjà de publicitat, i també cal destacar les falques a 

la ràdio. Aquesta darrera acció està vinculada als resultats de l’estudi d’enquestes que es va fer en la 

que es va poder observar  que és un dels mitjans més eficient per arribar a la gent. 

La Sra. Gelabert finalitza aquest punt tot recordant l’hora de l’encesa de llums, a on es troba situat 

l’escenari i afegint que ja s’ha informat sobre el tema de la circulació, donat que es tanca el carrer a 

primera hora del matí i s’ha previst una ruta alternativa. També fa esment de l’actuació del dia 6 de 

desembre del grup Gospel sobre l’escenari on hi ha situat el Tió. 

Sense  més comentaris es passa al següent tema. 

 

 

3. TAXA TURÍSTICA 

La Sra. Gelabert continua pel segon punt referent a la taxa turística. Cita que no es tenen les xifres 

definitives però que aquest any estarem al voltant d’uns 150.000 euros recaptats i que es destinaran 

a diverses accions que valorarem en les properes reunions però sobretot en promoció del municipi, 

en alguna acció directa important i que es decideixi entre tots, donat que és una de les pautes que 

marca la Generalitat. 

La Sra. Mestres demana la paraula i comenta que des de l’Associació de Càmpings de Girona que es 

parla d’aquest tema, consideren que seria interessant pel municipi saber on es gasten els diners de la 

taxa i que realment agraeix que a Platja d’Aro, aquest tema es posi al coneixement de les empreses i 

que es posi en comú la destinació dels diners recaptats pels establiments turístics, donat en altres 

municipis no és tan fàcil aconseguir la informació. 

El Sr. Jiménez pren la paraula tot explicant que amb els diners recaptats per la taxa, és important 

estudiar i valorar bé entre tots, el poder destinar-los en una campanya gran que potser d’altra banda 

no es portaria a terme. 

 

Entres els diversos assistents comenten que seria interessant valorar alguna acció de publicitat forta 

al sud de França i la Sra. Gelabert assenteix tot comentant que fa poc s’ha realitzat el Retail Tour amb 

l’Associació d’Empresaris a Paris i d’aquesta acció s’han realitzat varis contactes que ens poden ser 

útils per tal de que ens ajudin a definir quines vies són les més adequades per arribar al públic 

francès.  
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Explica que en aquesta acció s’han pogut observar com es mou el turista francès, què vol, les 

tendències que tenen i que realment s’ajusta al que nosaltres els hi podem oferir. A més cal tenir 

present que el sistema de fer vacances a França, que les tenen repartides per departaments i en 

diferents torns, fa que puguin venir de forma escalonada i a més cal alhora pensar que és un turisme 

de proximitat i per tant, són factors prou valuosos per anar pensant en una acció de promoció 

potent. 

 

La Sra. Mestres demana la paraula per comentar que des de l’Associació de Càmpings s’ha observat 

que la quinzena que realment és molt fluixa és la primera de juliol i que des de l’associació realitzen 

accions a Dinamarca o Irlanda, on també tenen vacances en aquesta època i són un públic 

interessant. 

La Sra. Calderón afegeix que també es podria tenir present les destinacions en les que vola la 

companyia Ryanair que per exemple vola directa a Baden-Baden i Alsàcia i podria ser interessant. 

Alhora el Sr. Moliné també fa l’incís que cal mirar totes les vacances escolars europees i observar 

com estan organitzades les vacances. 

Finalment el Sr. Jiménez apunta que també s’hauria de valorar des d’aquí, poder preparar paquets 

força complets per oferir als turistes ja que per exemple, en el cas dels russos, compren paquets 

turístics que comprenen estades a Andorra i Barcelona en el mateix paquet, i nosaltres podríem 

adaptar-ho al nostre territori. 

 

La Sra. Mestres fa l’esment de que al municipi hi tenim coses molt boniques a part de la platja i que 

sovint són desconegudes o nosaltres mateixos no els hi donem el valor merescut, i que podrien ser 

elements complementaris per incloure en aquestes accions de promoció externa. Parla en concret 

del Parc dels Estanys donat que és una zona molt maca a prop del centre i molt desconeguda. 

Aprofita aquest incís per preguntar què s’hi portarà a terme en aquest espai. 

El Sr. Jiménez li respon que s’hi plantaran més arbres i s’està estudiant el tema comptant amb 

l’assessorament del Grup Sterna que coneix bé el parc i els temes de medi ambient. 

En principi es volen crear dues basses, una més petita complementària i una temporal que segona les 

pluges s’ompli o no que podrien portar una fauna que no hi és en aquests moments. 

La Sra. Gelabert puntualitza que hi ha periòdicament algunes exposicions per anar dinamitzant el 

parc i que també considera que val la pena anar invertint perquè és un parc que va agafant certa 

rellevància. 
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Després d’aquesta aportació, la Sra. Gelabert continua per tancar el tema de la taxa turística i les 

possibles accions que en les que es podria invertir aquests diners tot dient que valdrà la pena 

destinar-los a una acció gran i amb més ressò que no pas en accions petites que poden quedar més 

diluïdes i que realment des de l’àrea de turisme, ja es fan moltes activitats i accions de promoció. 

El Sr. Jiménez concreta que habilitarem una partida pressupostària per això que podria quedar 

aprovada el 21 de desembre i després de cares al mes de gener a la propera reunió ja es podria 

explicar com ha quedat el pressupost. 

 

Passarem properament la relació d’activitats i pressupostos de les àrees de comunicació, turisme i 

promoció econòmica així com de les diverses associacions. 

Aprofita per afegir que de cares a la nova reunió del mes de gener ja estarà constituït el Consell Local 

de Desenvolupament Econòmic i que caldrà que tots els representants de les associacions hauran 

d’assignar a una persona ( és titular i suplent) per a cadascuna de les associacions. Les persones a 

títol personal també hauran de fer una sol·licitud. 

Mirarem de redactar un model per tal de que ho registreu a l’ajuntament. 

 

El Sr. Tura demana la paraula abans de finalitzar la sessió per preguntar sobre el tema del Pla de les 

galeries i el Sr. Jiménez contesta que després de festes tindrem pendent fer una reunió, recollir 

propostes i anar treballant conjuntament temes com la peatonalització de carrers comercials, etc. 

Comenta que una de les conclusions de les enquestes realitzades als vianants és que no tenen el 

concepte de trobar-se en unes galeries, no hi ha aquesta percepció i potser a nivell de màrqueting 

comercialment no ens aporta el què volem. Per tant, en definitiva són diversos temes que haurem 

d’anar valorant. 

 

I sense més comentaris sobre els temes tractats, s’aixeca la sessió quan són les 11.25 hores tot 

convocant-se la propera reunió pel dijous dia 26 de gener a les 10.00 h. 

 


