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Actual seu social de l’ACiT
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Memòria descriptiva
L’Associació de Comerç i Turisme de Begur (ACiT) va començar la seva activitat l’any 1998. Està formada per cent
vint-i-quatre petites i mitjanes empreses familiars de la localitat empordanesa. L’any 2015 es va decidir fer un salt
qualitatiu en la gestió interna i es van buscar nous objectius per poder desentacionalitzar i així allargar el període
d’afluència de visitants i donar visibilitat als comerços i establiments del poble.
Aquests objectius s’han anat aconseguint sobretot gràcies a la dedicació, l’esforç, el temps i els diners que els associats hi destinen de diverses maneres: esdeveniments, avantatges per als associats, finançament, comunicació,
relacions amb altres associacions i amb les administracions.
L’ACiT, des de 2009, demana cada any les subvencions orientades al sector del comerç, que atorga el Consorci de
Comerç, Artesania i Moda (CCAM) de la Generalitat de Catalunya. Aquest 2017 s’ha pogut comptar també amb les
subvencions de la Diputació de Girona orientada a la dinamització i la del Patronat de Turisme Girona Costa Brava
pel nostre festival de Cinema. Gràcies a aquestes aportacions, també, l’associació ha augmentat el nombre d’associats i ha ampliat el seu pla d’accions.
En aquesta memòria, s’inclouen totes aquestes accions que s’han portat a terme el passat 2017. De totes elles,
se’n fa una breu descripció i es complementa amb un informe elaborat per l’ACiT, a més d’imatges il•lustratives.
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Fotografia Carreras

Accions Realitzades
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La Setmana del Comerç
#BegurSomriu – 1a edició
Responsable: Sandra Bisbe.
Data de realització: del 20 al 26 de març.
Despeses: 12 €.
Activitat: la Setmana del Comerç és una iniciativa organitzada pel CCAM (Consorci de Comerç, Artesania i Moda
de Catalunya) entre el 20 i el 26 de març de 2017. Aquesta va ser la primera edició, una iniciativa pionera i de país
que va concentrar en pocs dies un bon nombre d’esdeveniments de promoció, d’intercanvi d’idees, experiències i
espais de trobada arreu del territori català creats principalment per associacions de comerç.
El CCAM va crear un programa on es recullen totes les activitats organitzades al llarg d’aquella setmana. Begur
apareix a la pàgina 43:
http://ccam.gencat.cat/web/.content/05_arees_actuacio/comerc/setmana_comerc_2017/documents/llibret_
sc_2017_interact_paginadoble.pdf
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Accions amb i per als associats:
Durant aquesta setmana es pretenia donar protagonisme a l’associat. Vam decidir participar-hi creant un concurs
de fotografia, el #BegurSomriu, amb el que es volia ressaltar tot allò que els clients agraeixen dels seus establiments de confiança. La intenció era que els clients retratessin els seus llocs, moments i persones preferides del
comerç de Begur. El concurs es va portar a terme mitjançant una votació online a les xarxes socials.
Amb aquest concurs es donava protagonisme als comerços fent participar a la
seva clientela, aconseguir un banc de fotografies divertides dels comerciants i
mostrar l’especial relació que es crea entre el venedor i comprador cada dia.
Hi havia dues categories, cadascuna d’elles amb un premi: a l’establiment preferit i al comerciant preferit.
Difusió: xarxes socials ACiT.
Resultat obtingut: ha estat molt ben rebut i es creu que és un esdeveniment
molt interessant i de llarg recorregut.
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Sant Jordi
Responsable: Marc Carreras.
Data de realització: 23 d’abril de 2017.
Despeses: 1.013,10 €
Ingressos: 1.075,95 €
Activitat: venda de roses tradicionals i roses alternatives en una parada de la plaça de l’església de Begur. També
es van posar a la venda tasses i bosses de l’ACiT.
Accions amb i per als associats:
Es va proposar als associats de crear un mercat de roses alternatives: roses de pa, de fusta, de ceràmica, de rebosteria... Enguany van participar el Restaurant Diferent i la Pastisseria Bombó. Es pretenia donar vida al centre
del poble per animar els visitants a venir a Begur.
Difusió: xarxes i newsletter.
Resultat obtingut: Un any més vam ser presents a la diada de Sant Jordi, fent pinya amb la resta d’associacions i
comerços intentant oferir una proposta original i de participació amb els nostres associats.
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Som Com Nens
Responsable: l’Associació 40’s de Begur i amb la col•laboració ACIT.
Data de realització: 22 d’abril de 2017.
Despeses: 1.176,23 €
Activitat: la plaça de la Vila, la plaça de l’Església, la plaça Esteva i Cruanyes i la plaça Forgas es van omplir d’atraccions perquè nens i nenes de totes les edats
gaudissin d’un dia ben divertit.
Les atraccions que es van muntar van ser: un circuit d’aventura, un toro mecànic, diferents inflables i un tren amb
vies... un total de 9 atraccions.
També es van programar algunes activitats com carreres de sacs, el joc de la corda, el joc del melindro i altres
tallers organitzats per Xics, on es va comptar la participació de pares, mares i tota la família. Es va acabar el dia
amb xocolatada i coca.
Difusió: Ràdio Begur, Ràdio Palafrugell i newsletter.
Resultat obtingut: el resultat ha estat molt positiu. Vam col•laborar amb una altra associació del poble oferint un
esdeveniment gratuït pel poble. Esperem seguir col•laborant amb l’Associació 40’s de Begur.
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Begur en Flor – 3a edició
Responsable: Clara Dato.
Data de realització: 5, 6 i 7 de maig de 2017.
Despeses: 7.487,10 €
Ingressos: 300,00€
Activitat: ‘Begur en Flor’ és un esdeveniment floral inspirat en la tradició de corpus, que històricament va guarnir
els carrers de la vila fins als anys 70. Durant els tres dies va vestir el poble de primavera amb catifes de flors als
carrers, muntatges florals a diferents places i racons, decoració de cases i balcons i aparadors guarnits.
També van tenir lloc un seguit de manifestacions culturals i lúdiques, com ara exposicions, xerrades, tallers de
jardineria, activitats infantils i actuacions musicals i concerts de la mà d’alumnes de l’Aula de Música de Begur. En
aquesta 3a edició es va incidir en el cant coral empordanès, recordant la tradició orfeonista del poble amb la Cigala
Begurenca, creada al 1902, convidant a les corals del municipi i dels pobles de la rodalia.
Accions amb i per als associats:
- Per Begur en Flor, el poble es guarneix mostrant una imatge de postal. S’organitza un concurs d’aparadors per
animar al comerç associat a participar d’aquesta festa i deixar el poble encara més bonic i premiar l’esforç a
l’aparador més votat.
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- Animant al sector de la restauració associat creant plats i còctels florals i
així aconseguir que els visitants trobin una oferta completa i transversal en
totes les manifestacions del Begur en Flor.
- Donar vida al centre del poble per animar als visitants a venir a Begur.
Difusió:
Es crea un concurs d’Instagram per tal de donar difusió de l’esdeveniment,
amb un alt percentatge de participació. Difusió en premsa, ràdio, xarxes,
newsletter i TV Costa Brava. Cartelleria: lones repartides per la plaça de l’esglèsia, la rotonda del cementiri i la rotonda del Regencós (Pòsters i fulletons).
Resultat obtingut: des de l’ACiT s’ha observat que ‘Begur en Flor’ ha crescut
cada any en nombre de visitants. També s’ha fet palès que hi ha noves activitats
sorgides de l’esdeveniment, com ara la trobada de corals, que funcionen i es
seguiran celebrant. S’ha de destacar que els comerços i establiments s’interessen i participen cada vegada més en ‘Begur en Flor’ amb la decoració dels seus establiments. També, en aquesta
edició hi va haver col•laboracions externes com és el cas de l’Escola-Taller Embolic de Torroella de Montgrí, que
repetirà l’any vinent. Per tant, havent analitzat tot aquests resultats, es fa una valoració positiva del ‘Begur en
Flor’.
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Begur Sotaigua – 3a Edició
Responsable: Xavi Jardí.
Organitza: Associació Sotaigua.
Data de realització: 2, 3, 4 i 5 de juny de 2017.
Despeses: 7.228,30€
Ingressos: 0,00€
Activitat:
Begur Sotaigua és un esdeveniment amb un fort caràcter social, formatiu i sostenible on el mar de Begur i el seu
litoral són els protagonistes. Una de les activitats estrella es l’Escola de Mar, on es fan diferents tallers amb les
escoles de Begur: meteorologia, descoberta de l’entorn, concurs de dibuix.... Un altre acte que va tenir un nivell
molt alt de participació va ser el concurs de vídeo submarí, novetat d’aquest 2017, on els participants podien enviar curts de la vida submarina de la costa brava o de qualsevol territori, amb diverses categories i grans premis.
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La Fira Submarina, ocupant la Plaça Esteva i Cruañas, no va aconseguir donar el caliu que es buscava, sobretot el
diumenge a la tarda.
Amb l’intent de donar veu als llops de mar begurencs i de pobles veïns, es celebra un esmorzar de pescadors,
que esdevé un fi de festa fantàstic davant de mar, escoltant anècdotes i llegendes mentre el públic pot gaudir d’un
esmorzar típic pescador.
A més, si el mar ho permet, l’últim dia de Begur Sotaigua es sol fer una neteja submarina, normalment a la reserva
marina de Ses Negres. Allà, hi participen bussos voluntaris, científics de l’ICM (Institut Ciències del Mar), així com
agents forestals i la unitat aquàtica de Mossos d’Esquadra.
Accions amb i per als associats:
- Es crea la gimcana del corall per a famílies, amb l’objectiu de, per una banda, donar a conèixer la historia del
nostre poble mariner i, per l’altra, de provocar un moviment de gent pels carrers de Begur i els nostres comerços.
Es tractava de 17 plafons repartits per 17 aparadors del poble.
- Donar vida al centre del poble per animar als visitants a venir a Begur.
Difusió:
Es va fer ressò al Punt Avui, xarxes socials i a TV-Costa Brava el link:
https://cdn2.xiptv.cat/vod/media/videos/tvcostabrava/000/269/352/mp4/269352_170602341417_Els_escolars_participen_al_Begur_Sotaigua_xiptv_v0.5.mp4?1496412016
Cartelleria: Cartells:50; Fulletons: 150; Altres: 9 cartró-pluma per a expositors fira.
Resultat obtingut:
Begur Sotaigua ha anat consolidant algun dels actes com és l’esmorzar de pescadors i l’escola de mar, amb una
gran participació i estima per part dels participants; altres, que no han acabat de funcionar i que arriben a la
seva fi com és la Fira de Submarinisme; i també novetats que s’han introduït aquest any com el Concurs de Video
Submari, gràcies al qual Begur Sotaigua s’ha donat a conèixer arreu, ontenint un gran èxit i que esperem seguir
celebrant en un futur.
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Sant Pere Safata
3a edició
Responsable: Maurici Abad i Alberto Montero.
Data de realització: 1 de juliol de 2017.
Despeses: 636,04€
Activitat: és una festa-homenatge als cambrers i cambreres dels bars i restaurants de Begur, nascuda de la iniciativa de José Molina, cambrer de professió i un personatge molt estimat al poble.
Sempre amb la intenció de fer poble, aquesta és una festa lligada al nostre patró, Sant Pere, i es realitza com no
podria ser d’altra manera al carrer Sant Pere de Begur.
Durant un matí s’organitza una cursa d’obstacles on els participants han d’aconseguir acabar el recorregut amb
menys temps i menys quantitat d’aigua vesada.
Aquest 2017, tots els participants van rebre un premi del nostre sponsor Heineken que consistia en un davantal,
una safata i una ampolla de cervesa metàl•lica. Per altra banda, els 12 primers classificats van guanyar premis
dels establiments del carrer Sant Pere i d’altres associats que van voler participar a la festa. Enguany van formar
part de la cursa un total de 16 cambrers/es.

Accions amb i per els associats:
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- És una acció enfocada directament al gaudi i reconeixement del gremi dels cambrers/es, i també al sector de la
restauració.
- També s’aconsegueix que els visitants allarguin la seva passejada pel poble aquell mati.
Difusió: Ràdio Begur, xarxes i newsletters.
Resultat obtingut: es fa una valoració molt positiva de la celebració d’aquesta festa i s’espera que els bars i restaurants segueixin col•laborant perquè segueixi ben viva i, d’aquesta manera, poder homenatjar aquest col•lectiu
tan important pel poble.
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Begur Música – 3a Edició
Responsable: Maurici Abad.
Dates de realització: juliol i agost de 2017
Despeses: 279 €
Descripció activitat:
Begur Música engloba totes les accions de caire musical que fa l’ACIT a l’estiu. Aquest 2017 es van portar a terme
dues accions:
- Dijous DJ (3ª Edició): activitat que es porta a terme a la plaça de la vila. Consisteix en oferir música de DJ cada
dijous de juliol i agost. DJ NASI (DJ local) i DJ SARDÀ de Luz de Gas (un dijous d’agost) en van ser els artistes.
Aquests concerts, 8 o 9 cada estiu, són pagats pels bars de la Plaça de la Vila (5 concerts), per l’Ajuntament (2
concerts) i DJ SARDÀ el va pagar l’ACIT.
- Dimecres Plaça Forgas (1ª edició): activitat per dinamitzar plaça Forgas i donar suport a la iniciativa dels bars de
Plaça Forgas de contractar DJ KEVIN GRANDE els dimecres de juliol, agost i la primera setmana de setembre. Es
van fer un total de 6 concerts pagats pels bars de la plaça (3 concerts), per l’Ajuntament (2 concerts).
Accions amb i per els associats:
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Accions amb i per als associats: Donar vida al centre del poble per animar als visitants a venir a Begur.
Difusió: Fulletons: 500 + 500; Pòsters: 50 unitats de Dimecres Plaça Forgas.
Resultat obtingut: Dijous DJ és una activitat esperada i de molt èxit i aquest 2017 no en va ser excepció. Amb el
Dimecres Plaça Forgas, no s’ha obtingut un resultat positiu i es seguirà treballant per crear un projecte que aporti
un canvi de qualitat i de coherència amb aquest espai.
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Festival Homenatge
Carmen Amaya – 1a edició
Responsable: Maurici Abad i Sandra Bisbe.
Data de realització: 18 d’agost de 2017.
Despeses: 19.497,89 €
Ingressos: 20.391,00€ (Taquilla: 19.499,35 €; Bar: 891,65€).
Activitat: Esdeveniment creat per homenatjar a la bailaora Carmen Amaya, Filla Adoptiva de Begur, que tanta
relació va tenir amb el poble i la seva gent; i per recordar el seu últim ball, realitzat a Begur el 18 d’agost de 1963,
amb la finalitat de sufragar la il•luminació del Castell de Begur amb els diners recaptats.
L’acte d’homenatge es va dur a terme el 18 d’agost (en record del seu ball) i va consistir en un doble espectacle
(19.30h i 22.30h) del Tablao de Carmen del Poble Espanyol de Barcelona, fidels successors del ball i l’essència de
Carmen Amaya. Les entrades es van vendre a 25 euros i 20 euros (socis) les anticipades i a 35 euros a taquilla.
Posteriorment (00.00h) estava programat un fi de festa amb servei de bar i acompanyats de la música d’El Ternura i kike Segalés, amb entrada gratuïta, el qual es va acabar anul•lant el mateix dia per solidaritzar-se amb els
atemptats a Barcelona i a Cambrils el dia anterior.
Els beneficis del bar van destinats a la festa Som com Nens 2018 coorganitzada amb l’Associació 40’s de Begur.
Accions amb i per als associats:
- Els associats tenien un descompte en la compra d’entrades de Carmen Amaya.
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Resultat obtingut: el primer passi va tenir una afluència d’un 65% i el segon
es va omplir al 100% quedant gent sense entrada i arribant a un total de 810
entrades venudes. El servei de bar es va veure molt perjudicat amb l’anul•lació del concert de fi de festa i es va fer molt poca caixa.
Repercussió als mitjans
Ràdio: Ràdio Begur, Ràdio Capital, Ràdio Costa Brava, Cadena Ser Girona i
Ràdio Palafrugell; Televisió: TV Costa Brava; Premsa: El País, El Punt i ABC.;
Falques: Ràdio Costa Brava; Informació als socis: Newsletter anunciant el
Festival i després del Festival; Blocs: Quico Rovira-Veleta i Montse Madridejos.
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Fira Rebaixes – 15a Edició
Responsable: Marc Carreras.
Data de l’activitat: 2 de setembre de 2017.
Despeses: 1.128,88 €
Descripció de l’activitat: activitat enfocada al comerç de Begur on es dóna la possibilitat a les botigues d’aprofitar
aquest dia per fer rebaixes i treure la seva parada al carrer durant tot el dia. Per amenitzar el dia es van contractar
dues actuacions. Al matí, d’11h a 13h, un taller de maquillatge a la plaça de l’Església. I, de 19h a 20h, una actuació
per a nens de Jordi Tonietti, a la plaça de la Vila.
Accions amb i per als associats:
- Acció enfocada directament al comerç de Begur.
- Donar vida al centre del poble per animar als visitants a venir a Begur.
Difusió: cartelleria i xarxes.
Resultats obtinguts: van col•laborar-hi molt poques botigues. Si aquesta
és la tendència, no es considera oportú repetir aquest esdeveniment. Les
activitats, però, especialment la de Jordi Tonietti, van tenir força èxit i van
omplir la plaça de gent.
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Festival Internacional
de Cinema de Comèdia
de Begur – 3a edició
Responsable: Clara Dato
Organitza: KISIWU.
Dates de realització: de l’11 al 15 d’octubre.
Despeses: 24.993,90 €
Ingressos: 5.888.00 €
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Activitat: Ara fa tres anys va començar de la mà de l’Associació de Comerciants
de Begur i d’un grup de professionals del cinema, l’aventura d’un festival de
referència a la Costa Brava.
El Festival s’especialitza a partir de la seva tercera edició com un certamen
dedicat al cinema de comèdia. Es va celebrar de l’11 al 15 d’octubre amb una
secció oficial competitiva amb una forta presència de cinema francès que va
oferir primeres a Catalunya, una exposició dedicada a Jackes Tati, una trobada amb professionals del cinema catalans i francesos (els Rencontres de
Cinema de la Costa Brava) i diferents homenatges i activitats per nens. Els
homenatjats van ser el guionista i director de cinema Fernando Colomo, l’actor Joan Pera i el productor Enrique Uviedo.
El Festival comptava amb una secció oficial llargmetratges: 5 pel•lícules;
Secció oficial curtmetratges: 4 pel•lícules; Secció homenatges: 3 pel•lícules; Sessions especials: 3 pel•lícules i El Festival dels Nens: 1 pel•lícula.
Els guardonats van ser:
- Millor Pel•lícula: C’est la vie, d’Olivir Nakache i Eric Toledano (2017).
- Millor Curtmetratge: Bienvenidos, de Javier Fesser.
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Accions amb i per als associats:
Sempre amb la intenció de que el visitant s’adreci als nostres establiments associats:
- Es van repartir tiquets de 10,00€ als convidats al Festival per poder gastar en restaurants dels associats.
- Amb l’entrada al cinema s’obtenia un descompte en la compra dels comerços associats de l’ACIT.
- Es va oferir als associats la possibilitat d’aconseguir packs d’entrades al cinema a preus més econòmics.
- S’organitzen concursos i premis per associats i clients: concurs d’aparadors de pel•lícula (associats) i gimcana
“ulleres de pel•lícula” (clients).
Repercussió als mitjans:
- El Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur ha estat convidat per primera vegada al Sitges-Festival
Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, en la seva 50a edició, per donar a conèixer el nostre festival en
roda de premsa. També es van fer entrevistes a TV Girona, Ràdio Capital, Ràdio Costa Brava i Ràdio Begur.
- 1 pàgina de publicitat al programa del Festival de Cine de Sitges.
- 2.500 programes
- 500 pòsters
- Photocall
- Lones a la rotonda de la vinya d’en Ferrer i la rotonda de Regencòs.
Resultat obtingut: s’ha definit la temàtica del festival amb encert, ja que totes les sessions han estat pràcticament
plenes. Fernando Colomo i Joan Pera han assistit als seus homenatges. Els concerts i activitats organitzats per
l’hostaleria han tingut molt èxit. També, s’han començat col•laboracions amb altres festivals. Finalment, es va
tenir l’honor de presentar el festival a Sitges una pàgina dedicada al seu catàleg.
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Esdeveniments de Nadal
8ª edició
Fira del Playmòbil (Novetat)
Responsable: Marc Carreras
Per Nadal l’ACIT organitza diversos actes entre els quals hi ha la Fira Playmobil, un trenet infantil, tallers de manualitats, tió de Nadal i carta de reis.
Dates de realització: del 7 al 10 de desembre de 2017.
Despeses: 4.453,02€ (cartelleria / impremta / publicitat: 831,20€; Actuacions / organització / so: 3.016,20€; Varis:
605,00€)
Ingressos: 2.303,00€ (Taquilla: 2.178,00€; Publicitat: 125,00€)
Descripció de l’activitat: fira realitzada el pont de la Puríssima del 7 al 10 de desembre al Casino Cultural de Begur, obrint cada dia de 10h a 14h i de 16h a 19h. El preu de l’entrada va ser de 2 € per persona, tot i que els menors
de 3 anys tenien entrada gratuïta.
L’associació Riude&Clicks va ser l’empresa contractada per a realitzar la fira, que tenia les següents característiques:
- 3 diorames: atac víking, ràtzia pirata a Begur i caça fantasmes.
- Vídeo promocional a mida de la llegenda de Santa Reparada. El van veure 4.848 persones i es va compartir 40
vegades a Facebook.
- Photocall
- 3 clicks gegants, Taller de pintar cares, Espai per pintar fitxes de playmobil, Joc troba el click perdut. 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Accions amb i per als associats:
Als comerços associats oberts aquests dies se’ls va entregar 25 entrades
gratuïtes per regalar als seus clients. Es va proposar als comerços amb material playmobil de tenir un espai dins la fira. Es va animar als visitants a
venir i omplir el poble durant 4 dies.
Difusió:
- Fulletons: es van repartir 1.000 fulletons entre l’Escola de Begur, l’Escola d’Esclanyà i els comerços. Els fulletons
a les escoles es van repartir el mateix dia de portar les cartes dels reis, fet que va anar molt bé.
- Pòsters: es van fer 350 pòsters repartits entre Begur, Palafrugell i Pals.
- Lones: 2 lones col•locades a la rotonda del cementiri i de Regencòs.
- Premsa escrita: es va fer saber a la Puri Abarca, tècnica de Cultura, a l’Albert Vilà de Comunicació de l’Ajuntament, a l’Agenda del Punt Diari, a Ràdio Begur, a Diari de Girona...
- TV: TV Costa Brava va fer un reportatge de la fira que va sortir el dilluns següent.
- Newsletter: es va enviar newsletter als associats.
- Xarxes: es va crear el hashtag #FiraPlaymobilBegur2017 i es va donar a conèixer per Facebook.
Resultat: va tenir una gran afluència amb 1.333 visitants, dels quals 1.086 pagaven i 247 van entrar amb invitació.
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Trenet infantil
Data de realització: 16 de desembre.
Descripció activitat: el trenet infantil estava pensat per recórrer la zona comercial de Begur durant el matí (d’11h
a 14h) i la tarda (de 16h a 19h) i s’adreçava a un públic d’entre 3 i 8 anys. L’Empresa contractada va ser Animació
Rubies i el preu del tiquet era de 2€ amb la intenció de donar-ho tot a La Marató de TV3.
Accions amb i per els associats:
Als comerços associats oberts aquests dies se’ls va entregar 20 entrades gratuïtes per regalar als seus clients
Resultat: 		
- Va anar molt bé durant el matí, però la màquina es va espatllar a les 13:30h, faltant mitja hora per acabar al matí.
- Fins aquest moment hi havien pujat 30 criatures, de les quals només 3 van pagar. La resta, 27, van venir amb
invitacions dels associats.
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Taller Xiks
Data de realització: 16 de desembre.
Descripció activitat: taller de manualitats que es va portar a terme d’11h a 13h a la Plaça de l’Església. Va ser
gratuït i els nens havien de decorar un got de ceràmica donant-li la forma de cérvol.
Accions amb i per als associats:
Animar el centre del poble amb activitat per atreure els visitants.
Resultat: van participar-hi uns 20 nens.

Tió de Nadal
Data de realització: 17 de desembre.
Descripció activitat: L’ACIT va participar com cada any amb el regal del tió de Begur. Es van comprar 200 carraques de diferents colors i dissenys.
Resultat: van fer cagar el tió uns 162 nens i van sobrar una trentena de regals.
Carta de Reis
Com cada any l’ACIT va col•laborar entregant a les Escoles de Begur i Esclanyà la carta de reis. Es van fer 600
unitats i les sobrants es van repartir entre els comerços del poble. S’aprofita també per portar els fulletons que
anuncien totes les activitats de Nadal de l’ACIT.
Catifes vermelles
Promoció Econòmica ens va proposar decorar les entrades dels comerços oberts per les festes nadalenques amb
una catifa vermella i dues nadales. La catifa la va posar l’Ajuntament i les Nadales les va posar cada comerç pel
seu compte.
Resultat: Tot i que la iniciativa no era dolenta, ha esdevingut bastant caòtica la posada en funcionament. Si l’any
vinent es vol tornar a fer, s’hauria de fer amb més temps i amb més gràcia, doncs les catifes eren molt amples i,
fins i tot, algunes d’elles tacades d’haver-se utilitzat per altres coses.
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Banc de premis i altres aportacions
dels associats 2017
ESTABLIMENT

PREMI O APORTACIÓ

MOTIU

ESDEVENIMENT

HOTEL – GALENA MAS
COMANGAU

Nit + esmorzar per a 2 pax

Concurs Online de Fotografia
#BegurSomriu

Setmana del Comerç

HOTEL CLÀSSIC BEGUR

Circuit Spa de 2h amb copa
de cava per a 2 persones

Concurs Online de Fotografia
#BegurSomriu

FORN DE PÀ LA PALMA

Coca per tohtom

Chocolatada

SOM COM NENS

HOTEL AIGUABALVA

Menú Primavera per a dues
persones

Concurs fotografía
#BegurenFlor

Begur en Flor

BAR LA PLAÇA

100€

Concert plaça

BAR ES CASTELL

100€

Concert plaça

RESTAURANT DIFERENT

100€

Concert plaça

TOTHORA

100€

Concert plaça

HOSTAL SA RASCASSA

Àpat per a 2 persones

Concurs Aparadors

BAR – RESTAURANT EL
FAROLILLO

Àpat per a 2 persones

Concurs Aparadors

RESTAURANT LA
CALENDULA

Taller d’Amanides

Activitats i tallers

BEGUR BOATS

Sortida amb barca per a 6
persones durant 2 hores
(sense pilot)

Gimcana Corall

ACIT

500,00€

1er premi Concurs de videos
submarins

MARES

Rellotge de Submarinisme

1er premi Concurs de videos
submarins

HOTEL AIGUACLARA

1 sopar per dues persones

2on Premi Concurs de videos
submarins

HOTEL CLÀSSIC BEGUR

1 nits d’hotel per a dues
persones

Premi Especial Costa
Brava Concurs de videos
submarins

CASA JUANITA

Sopar per a 2 pax

3er premi Concurs de videos
submarins

HEINEKEN

1er Premi: Màquina Hub

Cursa de Cambrers

RESTAURANT CLÀSSIC SPA

2on Premi: 2 entrades Spa

Cursa de Cambrers

ACIT

3er Premi: 2 entrades al
Festival Carmen Amaya

Cursa de Cambrers

CAL BANDARRA

1 Aperitiu per a 2 pax

Cursa de Cambrers

BAR CAL.LOS

2 mojitos

Cursa de Cambrers

CARNISSERIA FIGUEROLA

1 lot de productes

Cursa de Cambrers

EL FAROLILLO

1 sopar per a 2 pax

Cursa de Cambrers

L’ESTANC DE BEGUR

1 ampolla de vi de l’Empordà

Cursa de Cambrers

SABATERIA FRIGOLA

1 sabates de cambrer

Cursa de Cambrers

FRUITES ANDREU

1 lot de productes

Cursa de Cambrers

BAR JOVI

2 esmorzars

Cursa de Cambrers

SB CREACIONS

Visita guiada al Mas Carmen
Amaya

Cursa de Cambrers

PUBLIK

1 Samarreta

Cursa de Cambrers

FRUITES I VERDURES
FRIGOLA

1 lot de productes

Cursa de Cambrers

BOMBÓ

1 capsa de bombons

Cursa de Cambrers
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Begur Sotaigua

Sant Pere Safata

Bar Es Castell

300,00€

4 Nits de DJ

Bar La Plaça

300,00€

4 Nits de DJ

Bar Tapas

300,00€

4 Nits de DJ

Bar El Farolillo

300,00€

4 Nits de DJ

Bar Coscorrones

150,00€

2 actuacions de DJ Kevin
Grande

Bar L’Stoneta

100,00€

2 actuacions de DJ Kevin
Grande

Bar Bistró

100,00€

2 actuacions de DJ Kevin
Grande

Marc Carreras

30,00€

3 actuacions de DJ Kevin
Grande

ACIT

4 entrades Festival C. Amaya

Radio

ACIT

2 entrades Festival C. Amaya

Sorteig facebook

HOTEL AIGUACLARA

Sopar per a 2 pax

Gimcana Ulleres de Película

BEGUR BOATS

Sortida en barca de 2 hores
amb patró

Premi Aparador més votat

ZIGZAG

Regal panera

JO VOTO

PERRUQUERIA JUDITH

Regal panera

JO VOTO

BLAUET

Regal panera

JO VOTO

SOHO

Regal panera

JO VOTO

DANA TABOE

Regal panera

JO VOTO

POU NOU

Regal panera

JO VOTO

THAIS

Regal panera

JO VOTO

BOUTIQUE BEGUR

Regal panera

JO VOTO

EL TALLER

Regal panera

JO VOTO

CARNISSERIA DOLZ

Regal panera

JO VOTO

SOYZOE

Regal panera

JO VOTO

VIVA BOMBAY

Regal panera

JO VOTO

CARNISSERIA FIGUEROLA

Regal panera

JO VOTO

ALIMENTACIÓ FERRER

Regal panera

JO VOTO

KUMADE

Regal panera

JO VOTO

LA TELA

Regal panera

JO VOTO

LA PETITE FLEUR GRISE

Regal panera

JO VOTO

OPTICA BEGUR

Regal panera

JO VOTO

MIMA’T

Regal panera

JO VOTO

PEIXETARIA ARNAU

Regal panera

JO VOTO

ESTANC DE BEGUR

Regal panera

JO VOTO

CALÇATS FRIGOLA

Regal panera

JO VOTO

S&S

Regal panera

JO VOTO

PUBLIK

Regal panera

JO VOTO

BOMBÓ

Regal panera

JO VOTO

FARMACIA SÒNIA TORRES

Regal panera

JO VOTO

S’AGULLA

Regal panera

JO VOTO

FERRETERIA MÀXIM

Regal panera

JO VOTO

LA PALMA

Regal panera

JO VOTO

INDIANS

Regal panera

JO VOTO

FOTO CARRERAS

Regal panera

JO VOTO

DESIRÉ BY ME

Regal panera

JO VOTO

ACIT

2 premis de 20€ en clicks de
playmobil

Joc “Troba el click perdut”
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DIJOUS DJ

DIMECRES PLAÇA FORGAS

FESTIVAL CARMEN AMAYA
FESTIVAL DE CINE

FIRA DEL PLAYMÒBIL NADAL

VEÏNS I COL·LABORADORS
I tota una colla de col·laboradors i veins del poble que han volgut ajudar-nos
desinteressadament en el desenvolupament de les nostres activitats, a qui agraïm moltíssim
la seva participació i el seu recolzament i per creure en el que s’està fent des de l’ACiT.
Moltes i moltes gràcies!
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Socis Actuals 2017-2018
Total d’associats: 124
- Aiguaclara Hotel Restaurant
- Cal Bandarra - Llibertat
Gastronomica
- Agencia Avi Immobiliaria
- Fruites i Verdures Frigola
- Hostal Sa Rascassa
- El Mercader del Mar
- Tothora, Bar Restaurant
- DK8
- Mutua General
- Jane&Font arquitectura i interior
- Boutique Blauet
- Bar Cafeteria Jove
- Gasolineres AneuOil
- Bacanar SLU
- Bar La Lluna
- Begur Boats
- Thibault Biju
- La Tela
- Bolivar Construccions i Serveis
- Loteria La Esperanza
- Bombó La Pastisseria
- Camping begur
- El Jardí de Can Marc
- Kumade
- Villas Begur
- El pati del Tapas
- Cactus Begur
- Immobilier Costa Brava
- Casa Begur
- Satuna Casas Cema
- Hotel Cluc
- Calçats Frigola
- Can Nasi
- Hostal restaurant Es Bas
- Hotel El Convent
- Judit Perruqueria
- Et Laborem 1969 SL
- La Petite Fleur Grise
- Farmacia Es Mirador
- Farmàcia Sònia Torres i Areny
- Bar Coscorrones
- Vadillo Lopez Francisco
- Full Court Press Films

-

Carnisseria Xarcuteria Figuerola
Vestiras
Aiguablava Dive
Hotel Aiguablava
Domus Begur
Indians
Cales Begur Serveis Immobiliaris
Hotel El Cel de de Begur
Hotel Sa Calma
S2S begur
Inst Rep TV Antenes J.Congost
Administració de Finques Joan
Neras
- Es Furio
- SUPERMERCATS JODOFI
- Restaurant Casa Juanita
- Transports Caner
- Arquitecte
- El Tapas de Begur
- Restaurant Rostei
- Bar de Plaça
- Doctor J. Bikes
- Toc al Mar
- SpaBegur / Fonda Caner Hotel
Rosa
- Galena “Mas Comangau”
- Lucas Fox
- S’Agulla de Begur
- Dana Taboe
- Diferent Restaurant
- Marc Carreras
- Can Kai
- Soho
- Flocs
- MIMA’T
- Boutique Begur
- Materials Creixell SA
- Es Castell-Clàssic
- Comercial Màxim
- Sotherby’s
- Bar Riera
- Desire by me
- Bar Cal.los
- Taxis Campasols
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- Parador de Aiguablava
- Notaria de Begur
- Peixos Arnau
- Rostisseria Restaurant Can pere
- La Palma
- Llibreria Ribera
- Perruqueria Mató
- Bar C-roack
- Verdures Andreu
- Isabel Alsius Trilla
- Public
- Pizzeta Restaurant
- Cafè Begur
- Raul Rubio Ostabal
- RBR INTERIORISME
- Recermar CB
- El Farolillo
- Hotel Letuce SL
- Pati Blau
- Restaurant Turandot
- Riba Comunicación
- Foto Carreras-Arran de Mar
- Estanc de Begur
- Abril
- Hotel Sa Riera
- El taller-Splage
- La indiana de Begur
- SB Creacions Turisiticoculturals
- Stoneta
- Can Climent Platillos
- SPAR BEGUR
- Canesu
- Taverna Son Molas
- Jaime Soriano Morales
- Restaurant La Escalopa
- Carnisseria Dolz
- Immobiliaria CalaMarquesa
- Hostal Sa Tuna

ANNEX
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INFORME DEL PRESIDENT 2017
Benvolguts/des Associats/des,
Durant el passat any 2017 crec que hem consolidat, d’una banda, uns esdeveniment que contribueixen de forma
important a la promoció de Begur, i d’altrs banda, també s’ha consolidat la pròpia ACiT com una associació amb
una estructura que li permet dinamitzar i defensar el comerç de Begur.
Posteriorment, en l’informe de gestió, els tècnics de la Junta us desenvoluparan aquests temes però, per la meva
part, un parell d’apunts sobre aquests dos temes.
1. En quant a esdeveniments, en els últims quatre anys hem creat, i aquest últim any consolidat, 6 esdeveniments
a Begur de llarg recorregut: Begur en Flor, Begur Sotaigua, San Pere Safata, Dijous D.J/Begur Música, Festival de
Cine i Fira de Nadal. Es tracta d’esdeveniments que dinamitzen el nostre poble i, en conseqüència, el seu comerç.
L’any passat vam posar en marxa, amb notable èxit, dos esdeveniments més (Setmana del Comerç i Homenatge a
Carmen Amaya) i altres activitats en col•laboració amb altres associacions com el Som com Nens. S’ha de tenir en
compte respecte a la importància d’aquests 8 esdeveniments la comparativa amb els últims 20 anys de Begur en
els que únicament s’havien creat 3 esdeveniments d’entitat: Peix Roca, Festival Música i Indians (en els que també
intentem incidir). La importància d’aquests esdeveniments en les nostres caixes i en la desestacionalització de
Begur és una realitat encara que, òbviament, és difícilment quantificable.
2. Pel que fa al segon punt, l’estructura de l’ACiT Begur, tenim una Associació professionalitzada amb un pressupost d’aproximadament de 95.000€ dels que menys d’1/3 provenen de quotes dels associats. La resta, uns 75.000
euros, venen finançats per entitats i organismes públics, patrocinis d’empreses privades, marxandatge i serveis
que, sense aquesta estructura, no s’haguessin aconseguit.
Amb aquesta estructura organitzada, els comerciants i empreses de Begur promovem nosaltres mateixos els
nostres negocis i anem essent capaços de fer sentir la nostra veu i d’incidir en les decisions de l’Ajuntament, com
ja hem fet en diversos temes. I, a més, encara que no ho hem aconseguit a un nivell adequat, també pretenem
aconseguir una sèrie d’avantatges objectius per als associats per a estalviar costos i desenvolupar projectes nous
d’atracció de turisme, encara que l’avanç en aquests temes ve constantment condicionat per les nostres mancances en el departament de Comunicació. En això si hem fallat. Diguem que hem construït el vehicle i anem avançant
amb velocitat de creuer, encara lenta però certa, condicionats per un departament que fins ara no ha funcionat,
però per això ja estem posant remei.
Les coses no són fàcils i necessiten de temps i ajuda dels propis associats ja que, no ho oblidem, “això” ho fem una
desena de voluntaris robant temps als nostres negocis i oci. I crec que ho estem fent bé. Ens falta una mica més
per a adquirir velocitat de desenvolupament però sabem on picar per donar aquesta volta de torca definitiva que
ens posi, a tots junts, en el nostre lloc per a la incidència i presa de decisions en la vida de Begur.
Moltes gràcies,
Marc Carreras.

35

INFORME DE GESTIÓ 2017- PLA D’ACTUACIONS
Correspon fer un anàlisi del resultat anual de la gestió de la Junta de l’ACiT i exposició de plans per al proper any.
Creiem que els punts positius d’aquest any han estat un major control i la consolidació dels esdeveniments i una
satisfactòria estructura financera que ens permet cobrar i pagar amb ordre i sense excessiva ansietat.
En definitiva, un control financer de l’Associació i l’organització d’esdeveniments exitosos és la columna vertebral
de qualsevol Associació de Comerç. Per tant, en aquest sentit, podem estar contents amb la nostra millora de
gestió. La incorporació de tècnics està donant molt bon resultat.
Pel que fa a la gerència econòmica, en la persona de l’Andreu Peñalver, s’explicarà més endavant i detalladament
el seguiment del Pressupost de 2017 i el corresponent al 2018. La gestió econòmica, jurídica i administrativa de
l’ACiT, entenem, està a molt bon nivell malgrat l’acumulació d’actuacions necessàries en aquest apartat donada
l’activitat de la nostra Associació. Qualsevol dubte o comentari al respecte estem a la vostra disposició.
En dinamització d’esdeveniments i activitat ha estat un 2017 amb la consolidació de 6 esdeveniments d’entitat
dels que anem ja per la 4ª edició i l’inici de dosesdeveniment nous, com són la participació en la Setmana del
Comerç de Catalunya (concurs fotografia) i l’Homenatge a Carmen Amaya, ambdós amb una gran acceptació i
considerable èxit en tots els sentits. Satisfets, per tant, en aquest punt.
A partir d’aquí, que considerem que tenim molts punts dèbils i moltíssim per millorar. Creiem que l’any ha sigut
decebedor en algun tema:
1. Comunicació: Arriba una nova Assemblea i no hem millorat respecte de l’any passat en Comunicació. No comuniquem ni mitjanament bé en xarxes socials, ni hi ha una web activa. Ens hem equivocat amb el proveïdor i
paguem les conseqüències. Hem reaccionat amb la major rapidesa que hem pogut i hem intentat millorar amb
noves incorporacions al nostre equip. En aquest sentit, per al 2018 hem incorporat a l’equip de tècnics de l’ACiT a
Irina Molero per a xarxes, comunicació interna i externa i premsa. També hem incorporat a l’empresa Volcano Grup
per a l’actualització i reforma de la nostra web, disseny gràfic i creació de dossiers de comunicació. A l’Assemblea
presentem el nou equip i projecte.
2. Tampoc hem avançat en avantatges objectius per als Associats. En aquest sentit hi estem treballant i animem als associats a que utilitzin l’ACiT per a vehicular ofertes dels Associats per als Associats. Al cap i a la fi, essent la nostra finalitat
última, en particular i com associació, fer clients, en els primers que podem pensar és en les pròpies 124 persones, comerciants i empreses que formen l’ACiT Begur com a nínxol de mercat en el que incidir. La tara de comunicació també ens
ha perjudicat fins a avui en aquest tema.
3. Amb l’Ajuntament no avancem suficientment, no incidim bé. Som poc visibles. Personal i oficialment intentem impulsar
els treballs conjuntament amb ells en temes d’interès dels comerciants de Begur, però no acabem d’aconseguir una rapidesa de resolució i desenvolupament de temes. Això no vol dir que no hem interactuat amb l’equip de Govern en diversos
temes. En algun d’ells, ha estat amb un bon nivell de satisfacció amb l’Ajuntament com a entitat i amb l’Alcalde i molts
regidors en particular. No obstant, però, hi ha massa temes pendents i, en aquest cas, “las cosas de Palacio van despacio”.
4. No s’ha fet aquest any, després de 3 anys en continua progressió, un número consistent d’Associats nous. També perjudicats
pel tema de Comunicació. Pretenem fer durant l’any 2018 una campanya de captació d’Associats que creiem que donarà fruits
immediats. De totes formes, els nostres 124 associats és una xifra molt important per a una Associació com la nostra.
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El grau d’implicació dels que componem la Junta i dels molts de vosaltres que col•laboren en comissions és important. Tots fem el que podem però no obstant, pel que ha crescut i hauria de seguir creixent l’ACiT, no arribem.
Insistim en sol•licitar als Associats la seva col•laboració apuntant-se a les comissions que hi ha al costat de cada
membre de la Junta. En aquest punt, creiem que podríem aplicar-nos aquell vell lema i dir que intentem explicar
què fa la ACiT per als seus Associats, però necessitem que els Associats es preguntin què poden fer ells per l’ACiT.
En definitiva, creiem que no hem avançat el que podríem haver avançat tenint l’estructura de gestió i financera
controlada i uns esdeveniments consolidats i a l’alça però, essencialment, creiem estar en el bon camí i només ens
falta temps i ajuda. Tot seguit, adjuntem organigrama de Comissions de l’ACiT.

INFORME DINAMITZACIÓ 2017
Aquest ha estat un departament nou que s’ha estrenat aquest any 2017 amb la incorporació de la Sandra Bisbe
Lluis.
TASQUES ADJUDICADES
La tasca del departament de dinamització és principalment la de DINAMITZAR ELS ESDEVENIMENTS DE L’ACIT. El
2016 havien estat un total de 10: Sant Jordi, Begur en Flor, Begur Sotaigua, Fira del Mar, Sant Pere Safata, Begur
Música, Shopping Night, Fira Rebaixes, Festival Internacional de Cinema de Begur i Fira de Nadal.
Amb el temps s’hi ha afegit dos funcions més al Departament de Dinamització:
- COORDINACIÓ ENTRE COMUNICACIÓ I LA JUNTA I ELS RESPONABLES D’ESDEVENIMENT.
- FER DE RESPONSABLE DE DOS ESDEVENIMENTS DE NOVA CREACIÓ: 1ª Setmana del Comerç i Festival Homenatge a Carmen Amaya.
OBJECTIUS ANY 1: DE FAMILIARITZACIÓ I OBSERVACIÓ
Aquest any ha estat un any d’observació i aprenentatge, doncs he hagut de:
- Familiaritzar-me no només amb cada un dels esdeveniments,
- Familiaritzar-me amb cada un dels seus responsables,
- També, i de ben segur el més difícil, coordinar les feines amb comunicació i, entre comunicació i els responsables
d’esdeveniments.
- Aportació d’idees i feina per ajudar a millorar els esdeveniments, segons possibilitats.
LA FEINA DE DINAMITZACIÓ PER ESDEVENIMENT:
Els esdeveniments de més pes de l’ACIT són: Begur en Flor, Begur Sotaigua i el Festival Internacional de Cinema
de Comèdia de Begur. Aquests la feina de dinamització aquest any ha estat molt diferent depenent de si hi havia,
a part del seu responsable, una empresa que gestionava l’esdeveniment com Begur Sotaigua (amb l’Associació
Sotaigua) i el Festival de Cinema (amb Kisiwu) on les feines de dinamització han estat més limitades, però s’han
suplert amb feines més de recolzament al responsable i feines de comunicació.
En canvi en Begur en Flor, on només hi ha Clara Dato com a responsable, he pogut fer més feines de dinamització
i coordinació.
Altres de menor envergadura, però que funcionen any rere any pel seu carisma són Sant Pere Safata i Begur Música. En aquests casos, la meva tasca ha estat més complicada de desenvolupar sobretot per la manera de fer dels
seus responsables, que tot i la bona predisposició, els manca un xic d’organització.
Per últim, queden una altra colla d’esdeveniments que els manca cos i ànima com poden ser: Sant Jordi, Fira del
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Mar, Shopping Night, Fira Rebaixes i Fira de Nadal, els quals aquest any s’ha intentat treballar-los un xic però que
encara queda molt per esdevenir esdeveniments amb cara i ulls.
CANVIS DEL 2016 AL 2017:
- S’ajunta el “Shopping Night” en un dijous DJ.
- Es col•loca la Fira del Mar en el Begur Sotaigua.
NOVETATS 2017:
- La 1ª Setmana del Comerç: organitzada pel CCAM ens proposa utilitzar aquesta setmana de març per donar protagonisme als nostres associats. Es crea el concurs de fotografia “BegurSomriu” i així s’obté un banc d’imatges
divertides dels nostres associats en el seu lloc de treball. Dinamització esdevé la Responsable de l’esdeveniment. Esdeveniment amb un gran potencial.
- “Som com Nens”: l’Associació 40’s de Begur ens proposa col•laborar econòmicament (en un 50%) en aquest
esdeveniment.
- Festival Homenatge Carmen Amaya: amb la intenció de donar a conèixer un fet tan transcendental com l’últim
ball de Carmen Amaya a Begur, l’interès en homenatjar una gran persona que va residir a Begur, i per contra, el
gran interès que desperta el flamenc entre el visitant, es decideix crear el Festival Homenatge a Carmen Amaya.
Dinamització esdevé la Responsable de l’Esdeveniment juntament amb Maurici Abad. Molt contents del treball
realitzat sobretot tenint en compte que va ser organitzat amb molt poc marge de temps.
- Dimecres Plaça Forgas: aconseguir dinamitzar la plaça Forgas és una petició que des de fa temps demanen els
empresaris de la plaça tan a Ajuntament com a l’ACIT. Des de l’ACIT es volia apostar per concerts en que el flamenc, les sevillanes i la rumba catalana hi tingués un pes important, però la falta de pressupost i la manca de
temps, es va decidir recolzar la idea dels mateixos empresaris de la plaça i fer concerts de DJ els dimecres de
juliol i agost i setembre. Els resultats no van ser prou positius, i estem ja treballant per canviar-ho.
- Fira de Playmobil: en un intent de redireccionar la Fira de Nadal i aconseguir fer venir gent a Begur en aquestes
dates, s’aposta per la Fira de Playmobil, fira amb molta repercussió en altres indrets i que atreu a grans i petits.
Es decideix situar-la en el pont de la Puríssima, per omplir 4 dies. Una acció que porta més de 1.300 visitants.

PLA D’ESDEVENIMENTS 2018:

- Setmana del Comerç: crear la Nit del Comerç, un sopar de germanor amb parlaments, premis, rauxa i música. I
mantenir viu el concurs de fotografia que dona imatges ben divertides dels nostres associats.
- Sant Jordi: donar contingut al dia de Sant Jordi per tal que esdevingui un esdeveniment bonic i rodó.
- Som com Nens: seguir col•laborant amb l’Associació 40’s de Begur per a que aquest esdeveniment, dedicat als
més petits de la casa, es pugui seguir celebrant.
- Begur en Flor: Seguir treballant en aquesta línia, aconseguint que la gent del poble i associats s’impliqui més i
se’l faci seu i aconseguir que empreses lligades a jardins i al món floral vulgui exposar a la fira i paral•lelament
crear un mercat de flors. També es seguirà insistint a l’Ajuntament per apostar per l’acreditació de “Viles Florides”, cosa que donaria més entitat a Begur en Flor, però que a la vegada, i molt més important, embelliria el
poble de forma permanent.
- Begur Sotaigua: és un esdeveniment amb un fort component social, pedagògic i sostenible, criteris molt valorats
per la societat d’avui en dia i que amb els quals podem aconseguir noves subvencions. El nostre objectiu aquest
any és consolidar l’esdeveniment, fer-ne més difusió i aconseguir noves ajudes.
- Sant Pere Safata: un esdeveniment encantador que esperem es mantingui molts anys. Treballarem per a que
sigui més bonic encara i s’acompanyarà de música en viu.
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- Begur Música: es vol seguir mantenint els Dijous DJ, però controlant estrictament l’hora de tancar, i animar que
els visitants continuïn la festa en altres bars del poble. Es vol organitzar una sèrie de concerts en diferents
punts del poble i de música variada. Apostarem per la idea que teníem l’any passat de fer concerts de Flamenc,
Rumba Catalana i espectacles de Sevillanes; per recordar que aquest va ser el lloc on Carmen Amaya va ballar
per última vegada. Lligat amb Plaça Forgas, s’ha proposat a l’Ajuntament de crear una ruta de miradors urbans
(Mirador Carmen Amaya, Passeig del Mar, Mirador de Sant Ramón i Castell) i fer de punt de sortida la Plaça Forgas, per tal de que esdevingui un punt de trobada de grups i/o individuals.
- Festival Homenatge Carmen Amaya: és un esdeveniment nou que creiem te un llarg recorregut. Com a novetats
per aquest 2018, tenint en compte que el ball de 1963 va servir per il•luminar el castell, es vol iniciar un projecte
molt bonic i d’ampli recorregut com “La festa de la llum”. També s’apostarà per fer unes prèvies a la Plaça Forgas, lligades amb el Begur Música, s’està treballant per presentar dins aquest cap de setmana un curt que s’ha
rodat recentment al Mas d’en Pinc
- Fira Rebaixa: aquest any es decideix eliminar-lo donat que l’any passat no va tenir cap mena d’acceptació.
- Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur: seguir treballant per fer el Festival de Cinema esdevingui
més gran i més conegut. Fer més accions amb la implicació dels comerciants.
- Fira de Nadal: utilitzar la Fira de Playmobil com a esquer per fer venir més gent a Begur i omplir el Pont de la
Puríssima de més activitat, per tal d’aconseguir que aquests visitants es quedin tot el dia a Begur. Promoure
més implicació per part del comerç.
ACCIONS PER PORTAR-HO A TERME:
- Crear una bona xarxa de vocals de carrer per a tots els esdeveniments. Necessitem que aquesta persona faci de
pont entre l’ACiT i els associats d’aquell carrer, creant una bona comunicació i sintonia entre uns i altres.
- Treballar tots en la mateixa direcció. Que tots els associats de l’ACiT fem més pinya.
- Crear un banc de premis, on cada associat aporti un premi per tal de que puguem repartir en els diversos esdeveniments al llarg de l’any. Enviarem a l’associat un formulari per omplir, on indiqui el premi que dona. Cada cop
que es donés un premi es faria publicitat via xarxes de l’empresa que ha donat el regal.
- Implicació dels associats en cada un dels esdeveniments. Que les empreses amb aparadors col•laborin decorant
els seus aparadors segons l’esdeveniment que hi ha. Fins i tot, es podria pensar amb algun detall en el vestuari.
Ex: Begur en Flor una diadema de flors, una flor a la solapa, etc.
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Tancament 2017
PRESSUPOST 2017

DESPESES
Disseny gràfic, cartelleria i

merchandising
Web, comunicació i audiovisuals
Secretaria, Comptabilitat i Ass. jurídica
Dinamització
Extres varis desp. Administratives
Organització esdeveniments
Endeutament
TOTAL
INGRESSOS
Associats 120
Projecte 365
Merchandising i serveis
Ajuntament
Altres subvencions oficials
Esponsorització/col·laboracions

PRESSUPOST 2017
10.000,00

%
12,82

1.000,00
9.000,00
4.000,00
6.000,00
40.000,00
8.000,00

1,28
11,54
5,13
7,69
51,28
10,26

78.000
PRESUPOST 2017
12.000,00
10.000,00
5.000,00
18.000,00
17.000,00
16.000,00

%
15,38
12,82
6,41
23,08
21,79
20,51

empresarials
TOTAL

TANCAMENT 2017

DESPESES
Disseny gràfic, cartelleria i

TANCAMENT 2017
6.715,03

%
7,09

merchandising
Web, comunicació i audiovisuals
Secretaria, Comptabilitat i Ass. jurídica
Dinamització
Extres varis desp. Administratives
Organització esdeveniments
Endeutament

3.189,35
9.680,00
5.165,04
3.507,08
61.330,57
5.058,00

3,38
10,23
5,46
3,70
64,80
5,34

TOTAL

94.645,07

INGRESSOS
Associats 120
Projecte 365
Merchandising i serveis
Ajuntament
Altres subvencions oficials
Esponsorització/col·laboracions

TANCAMENT 2017
11.430,00
10.220,00
30.097,95
18.000,00
13.456,80
10.300,00

%
12,22
10,93
32,19
19,25
14,39
11,02

empresarials
78.000

TOTAL
Resultat

TRESORERIA 2017
SITUACIÓ TRESORERIA
Factures Pendents de pagament

TANCAMENT 2017
1/1/17

SITUACIÓ TRESORERIA

-924,78

Factures Pendents de pagament

Préstecs a tornar

-2.383,15

Préstecs a tornar

Banc Sabadell

-1.270,48

Banc Sabadell

Caixabanc
Ingressos pendents de cobrament

93.504,75
-1.140,32

-10.608,98

31/12/17

2.731,00

Caixabanc

6.105,50

-7.789,00

Ingressos pendents de cobrament

-9.081,89

-5.058,00

Pressupost 2018
PRESSUPOST 2018

%

Cartelleria, impremta i merchandising

DESPESES

7.500,00

5,96%

Web, comunicació i audiovisuals

8.700,00

6,92%

Secretaria, comptabilitat i assessoria jurídica

9.680,00

7,70%

Dinamització

9.680,00

7,70%

Extres, Varis desp. Administratives
Organització esdeveniments
Endeutament

6.000,00

4,77%

79.100,00

62,92%

5.058,00

4,03%

125.718,00

TOTAL

INGRESSOS

PRESSUPOST 2018

%

Associats 120

13.560,00

10,79%

Projecte 365

10.220,00

8,30%

Merchandising i serveis

32.788,00

26,08%

Ajuntament

20.000,00

15,90%

Altres subvencions oficials

29.150,00

23,19%

Esponsorització / Col.laboracions empresarials

15.000,00

11,93%

5.000,00

3,81%

Aportacions extraordinaries

125.718,00

TOTAL
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Espònsors

