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Memòria
descriptiva
Actual seu social de l’ACiT
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L’Associació de Comerç i Turisme de Begur (ACiT)

L’ACiT, des de 2009, demana cada any les subven-

va començar la seva activitat l’any 1998. Està for-

cions orientades al sector del comerç, que atorga

mada per cent vint-i-quatre petites i mitjanes em-

el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM)

preses familiars de la localitat empordanesa. L’any

de la Generalitat de Catalunya. Aquest 2018 s’ha

2015 es va decidir fer un salt qualitatiu en la gestió

pogut comptar també amb les subvencions de la

interna i es van buscar nous objectius per poder

Diputació de Girona orientada a la dinamització i

desentacionalitzar i així allargar el període d’aflu-

la del Patronat de Turisme Girona Costa Brava pel

ència de visitants i donar visibilitat als comerços i

nostre festival de Cinema. Gràcies a aquestes apor-

establiments del poble.

tacions, també, l’associació ha augmentat el nombre d’associats i ha ampliat el seu pla d’accions.

Aquests objectius s’han anat aconseguint sobretot
gràcies a la dedicació, l’esforç, el temps i els diners

En aquesta memòria, s’inclouen totes aquestes ac-

que els associats hi destinen de diverses maneres:

cions que s’han portat a terme el passat 2018. De

esdeveniments, avantatges per als associats, finan-

totes elles, se’n fa una breu descripció i es comple-

çament, comunicació, relacions amb altres associa-

menta amb un informe elaborat per l’ACiT, a més

cions i amb les administracions.

d’imatges il·lustratives. ■
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CARTA DEL
PRESIDENT

Benvolguts associats/des

Q

uan llegiu aquesta carta tindreu a les mans la memòria de l’ACiT del 2018.
Com a president estic orgullós d’un any que hem pogut dur a terme les quartes edicions dels esdeveniments que teníem programats, i amb bona nota.

Fa quatre anys l’ACiT va apostar per fer un gran canvi a l’associació, amb els membres de la junta que ja
hi havia, com amb altres noves incorporacions, vam fer un organigrama amb les funcions a fer per cada
membre de la junta, més les dels tècnics. Cada membre de la junta es feia responsable com a mínim d’un
esdeveniment, sempre supervisat pels tècnics, en el cas d’aquests dos últims anys, per part de la nostra
coordinadora d’esdeveniments, la Sandra Bisbe. Un altre repte que ens vàrem posar va ser augmentar el
nombre d’associats, important per poder portar a terme el Pla d’Accions anual, on una part important
del pressupost prové de la quota d’associats. Si no existís l’associat, no existiria l’ACIT i no rebríem les
aportacions de les institucions com són l’Ajuntament de Begur, la Generalitat de Catalunya, la Diputació
de Girona, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i com no, dels sponsors, que sovint no són fàcils de
trobar. Tota la gestió econòmica – a part també de l’Administrativa - la porta, l’Andreu Peñalver, tècnic que
està a l’ACIT des del gran canvi, fa 4 anys. Un altre repte era millorar la comunicació, que per nosaltres
un tema primordial. Ens ha costat molt aconseguir-ho però finalment va per bon camí repartint-se en dues
seccions: Disseny i web amb en Marc Payrà, i Xarxes socials amb la Irina Molero.
Aquest any tenim previst fer cursos de formació gratuïts pels nostres associats, que seran impartits pels
nostres tècnics de l’ACiT. Animo a tothom que pugui a apuntar-s’hi.
Voldria agrair a les institucions, Ajuntament de Begur, Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona,
Patronat de Turisme Costa Brava Girona, sponsors... sense oblidar els voluntaris que s’impliquen d’una
manera altruista, gràcies a tots.
Recalcar finalment a tots els socis d’ACiT que l’associació és també vostra. Que us sentiu partíceps de
l’ACiT i que podeu col·laborar-hi sempre que vulgueu. Ens teniu sempre al vostre costat.

Marc Carreras Soler
President de l’Associació de Comerç I Turisme de Begur.
Març del 2019
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2018
Esdeveniments de l’ACiT
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II Setmana del Comerç
Accions 2018
Concurs de Fotografia #BegurSomriu que pretén
ressaltar allò que els clients agraeixen dels seus
Del 19 al 25 de març

2n Concurs de fotograﬁa

#Begursomriu

online

t’agraden
i personatges que més
Retrata els establiments
rsomriu,
a’ls amb el hashtag #Begu
del comerç de Begur i etiquet
fotograﬁes:
millors
dues
les
a
premi
ha
hi
de la segona
gaudir
per
dor
guanya
cada
· Dues entrades per a
atge a Carmen Amaya
edició del Festival Homen
t.
que celebrem el 18 d'agos

establiments de confiança, i sobretot les persones
qui els atenen. Es tracta de retratar els moments i
les persones preferides del comerç de Begur de la
manera més original i divertida.
1ª Nit del Comerç i del Turisme celebrada a l’Hotel Aiguablava, on per primera vegada ens vam
aplegar 140 associats
Es va comptar amb la participació d’una xerrada
de Iolanda Bustos, l’actuació de Neus Mar i Emilio

1
a

ç
Nit del Comer
gur
i del Turisme de Be

Diumenge 25 de març a les 19h
Hotel Aiguablava

19:00h Recepció i copa de cava
xerrada de la xef Iolanda Bustos
19:30h Benvinguda ACiT +
20:30h Sopar
s
premi
Entrega de
i The Covers Band
Nit amenitzada per Neus Mar

associats
preu: 35€ per associats | 50€ no

www.begurviu.org

col·labora

amb el suport

organitza
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Responsable
SANDRA BISBE
Data de realització
Del 20 al 26 de març de 2018

Sanchez, del Teatru Es Quinze i un fi de festa amb
el grup The Covers Band al Chez Henry.
Es va realitzar el repartiment dels premis als
guanyadors de la segona edició del Concurs de
Fotografia #BegurSomriu a Immobiliària AVI i al
Restaurant Diferent. Es va fer entrega també del
Premi del Concurs “Birra i Tapa” de Heineken a
la Yolanda Caner.

Despeses
8.348,01 €

Ingressos
4.355,00 €
Avantatges pels associats
10,00€ de descompte al sopar en la compra dels 2
tiquets per la Nit del Comerç.

Descripció 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
2018. 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.
Objectiu
Posar en valor l’associat, afavorir la coneixença
entre tots i esdevenir un punt de partida per a la
creació de possibles sinergies entre els membres de
l’Associació.

Fi de festa al Chez Henry de l’Hotel Aiguablava

I Nit del Comerç

Repercussió als associats
Amb el concurs de fotografia es pretenia donar
protagonisme als comerços fent participar a la seva
clientela, i als mateixos associats, aconseguint un
banc de fotografies divertides dels comerciants i
mostrar l’especial relació que es crea entre el venedor i comprador cada dia.
Difusió
- Premsa
- TV Costa Brava
- Newsletter als associats
- Xarxes socials
- Publicació d’un vídeo amb totes les imatges del
concurs Begur Somriu de la passada edició.
- Lona a la façana de l’església amb fotografies dels
nostres associats.
- Sistema apadrinament
Resultat obtingut
En general el resultat ha estat molt positiu, arribant
a 140 comensals per la nit del comerç, i aconseguint
més fotografies per anar donant a conèixer el nostre comerç a través de vídeos, mosaics i altres. ■
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Sant Jordi
Accions 2018
Gimcana cançons i poemes catalans
El cap de setmana de Sant Jordi es van omplir els
carrers de: Pi i Tató, Bonaventura Carreras, Sant
Pere, Forgas i Puig, Pi i Ralló, Ventura Sabater i la
Plaça Forgas amb llençols decorats per Rosa Tar-

22 i 23 d’abril 2018

rés amb frases curtes de cançons i poemes catalans
conegudes. Aquests formaven part d’una gimcana
per descobrir els autors d’aquests escrits.

Diumenge 22
i Emilio Sánchez
Mar
s
Neu
a les escales
de l’Església a les 12h.
Parada de roses ﬁns les 14h.

Concert Neus Mar
El diumenge de 12:30 h a 14 h actuació de Neus
Mar a les Escales de l’Església.
Venda de roses
Una parada de roses a la plaça de l’església diumenge i dilluns al matí.

Dilluns 23
Parada de roses
de les 8h a les 14h.

col·labora

amb el suport

organitza
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Responsable
MARC CARRERAS
Data de realització
21, 22 i 23 d’abril
Descripció activitat
Participar en la festa de Sant Jordi amb una parada
de venda de roses a la plaça de l’església diumenge
i dilluns al matí.
Objectiu
Ajudar a crear més animació al poble al llarg del
cap de setmana.

Les teles fetes per Rosa Tarrés contenien fragments de cançons i poemes.

Despeses

Resultat obtingut

1.440,09 €

Fins ara l’ACIT es plantejava aquesta festa no per

Ingressos
927,00 €

fer guanys sinó per participar. Així i tot, hem vist
que estem fent la competència a altres associacions
del poble... que necessiten aquests ingressos per ti-

Avantatges pels associats

rar endavant els seus projectes i s’ha decidit NO fer

Oferir als associats la possibilitat de comprar roses

venda de roses l’any vinent. ■

a millor preu.
Difusió
- Xarxes socials
- Canal privat Facebook
- Newsletter
- Pòsters
- Serveis apadrinats
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Les 7 teles, que formaven part del concurs Sant Jordi, es van repartir pels
balcons del poble

La parada de l’ACIT al bell mig de la plaça de l’església

IV Begur en Flor
Objectiu
- Augmentar el nombre de visitants a Begur
- Donar a conèixer el poble i l’esdeveniment arreu.
- Donar a conèixer l’esdeveniment al poble d’Olot i
el seu teixit comercial.

4, 5 i 6

Maig 2018

- Atraure el públic francès convidant a corals franceses a participar de la trobada “La Cigala Begurenca”.
Accions 2018
- S’han convidat empreses de jardineria a participar en l’esdeveniment decorant un espai.
- S’ha convidat a l’Associació de Comerciants
d’Olot a conèixer la nostra festa.

Tarrés

- S’ha convidat una coral francesa a participar en

Dissenyadora Seda: Rosa

la trobada de corals “La Cigala Begurenca” fent
venir més de 40 cantaires. També a una de Torroella de 40 cantaires. Ambdues després de la cantada es van quedar a dinar en els restaurants i

14
col·labora

amb el suport

organitza

bars de Begur i passant-hi tot el diumenge.

Responsable
PAQUI MARTÍNEZ
Data de realització
4, 5 i 6 de maig
Descripció 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, cant coral i
actuacions musicals i concerts de la mà d’alumnes
de l’Aula de Música de Begur.

Despeses
8.535,68 €
Ingressos
2.394,90 €
Accions amb i pels associats
- 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
amb un premi a l’aparador més votat.
- 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.
Difusió
- Xarxes Socials
- Pagament de campanyes publicitàries a Facebook i
Instagram per augmentar la difusió de Begur en lor
- Es crea un concurs de fotos a Instagram per tal
de donar difusió de l’esdeveniment i animar al
públic a visitar les exposicions.
- Difusió en premsa, falques de ràdio, newsletter i
TV Costa Brava.
- Cartelleria: lones repartides per la plaça de l’església, la rotonda del cementiri i la rotonda del
Regencós; pòsters; flyers i revista.
Resultat obtingut
Valorem la fira molt positivament perquè dóna
vida i alegria al poble i té una molt bona projecció de cara a les pròximes edicions. El nombre de
visitants, tot i la pluja del diumenge, va ser bona, i
esperem que les actuacions d’aquest 2018 donin els
seus resultats el proper 2019. ■

Marc Carreras i Paqui Martínez, responsable de Begur en Flor, van comptar amb la inestimable col·laboració del Casal de la Gent Gran
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IV Begur Sotaigua
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.
L’Esmorzar de Pescadors, esdevé un fi de festa fan-

IV Edició

BEGUR SOTAIGUA
y

31 de maig, 1, 2 i 3 de jun

tàstic davant de mar, escoltant anècdotes i llegendes mentre el públic pot gaudir d’un esmorzar típic
pescador.
Objectius 2018
- Mostrar la relació de Begur i el mar.
- Fer partícip a la gent de mar i a les empreses que
en viuen.
- Convidar a les escoles de Begur a conèixer més a
fons el nostre territori i la seva gent de manera
totalment gratuïta.
- Donar a conèixer la problemàtica del corall ver-
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organitza

mell

amb el suport

col·labora

- scuba diving -

BEGUR SOTAIGUA

Responsable
XAVI JARDÍ
Data de realització
31 de maig i 1, 2 i 3 de juny.
Descripció 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. Els eixos
principals són: Escola de Mar, Esmorzar de Pescadors, Jornades Científiques i Activitats Aquàtiques.
Una de les activitats estrella és l’Escola de Mar, on
es fan diferents tallers a les escoles de Begur: meteorologia, descoberta de l’entorn, concurs de dibuix.... convidant cada any a una escola begurenca.
Les jornades científiques amb xerrades, exposicions
i neteja submarina tenen lloc entre el Mas d’en Pinc
(seu de l’ACIT) i la Reserva Marina de Ses Negres.
Xavi Jardí, responsable de Begur Sotaigua, escoltant Carlos Arnau,
tresorer de l’ACIT, gaudint de la tertúlia de l’esmorzar de pescadors

Despeses
7.919,19 €
Ingressos
1.594,00 €
Avantatges pels associats
- S’aconsegueix omplir d’activitats el poble, el Mas
d’en Pinc i les platges.
- Oferir la possibilitat a les empreses d’activitats
associades a promocionar-se.
A l’Espai Mas d’en Pinc es va fer una conferència sobre el corall vermell

Difusió
- Difusió prèvia de tota la programació a través de
les 3 XS de l’ACiT, al llarg del mes previ a Begur
Sotaigua.
- Durant les 4 jornades, comunicació permanent
a través d’Instagram, mitjançant stories, fotos i
vídeos. Recull de fotos i moments compartits a
través de Facebook/Twitter.
- Newsletters
- Pòsters, Revista, Cartell
Resultat obtingut
En aquesta quarta edició hem guanyat en professionalització. Per una banda, s’ha aconseguit mi-

Accions 2018
Per l’Escola de Mar enguany s’ha convidat a tots
els alumnes de l’Escola de l’Olivar Vell d’Esclanyà.
Exposició a Mas d’en Pinc: “OBSERVADORES DEL
MAR. TU MIRADA ES EL CAMBIO” i conferència
sobre la problemàtica del Corall Vermell.

llorar els continguts de l’Escola de Mar, creant un
currículum més competent i eficient per les escoles.
I per una altra, s’ha facilitat a l’usuari la possibilitat de fer les reserves de les activitats per web.
L’esmorzar de pescadors segueix essent l’activitat
estrella, gràcies a la participació dels vells llops de

Activitats: snorkel, batejos i ruta de senderisme se-

mar begurencs que ajuden a mantenir viva l’es-

guint camins de ronda.

sència d’aquesta fira. ■

Projecció d’animacions submarines a la paret de
l’església musicada.
Presentació del Projecte “Vi i Cava Sotaiga” i degustació al Casino de Begur de la mà de Restaurant
Sa Garrofa.
L’Esmorzar de pescadors enguany s’ha celebrat a
la terrassa del Restaurant Ca l’Adela de Sa Tuna,
comptant com a moderador a Pere Feliu i com a
tertulians: Llorenç Sais, Gervasi Sais i Florian Pi.
Amb cantada d’havaneres per Ricard Balil i Isabel.

Florenç Sais, Gervasi Sais, Pere Feliu i Floria Pi al esmorzar de pescadors.
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IV Sant Pere Safata
Objectiu
És una acció enfocada directament al gaudi i reconeixement del gremi dels cambrers/es, i també al
sector de la restauració.
Accions 2018
Ampliar el recorregut i introduïr nous obstacles.
Millorar la logística.

4

a

30 juny 2018
SORTIDA: CARRER SANT PERE
ARRIBADA: PLAÇA DE LA VILA

organitza

18
amb el suport

col·labora

Responsable
MAURICI ABAD
Data de realització
30 de juny de 2018
Descripció 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 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 vessada.

Despeses
158,69 €
Ingressos
0,00 €

Difusió
- Pòsters
- Ràdio Begur
- Xarxes: Recordatori previ de la cursa, a través de
Facebook, Twitter i Instagram.
- Publicació de l’àlbum de fotos un cop passada la
cursa.
- Enviament de Newsletter.
Resultat obtingut
Enguany el seu responsable, l’Alberto del Cal·los,
no va poder organitzar el Sant Pere Safata d’aquest
any. Per tant, Maurici Abad va agafar el relleu.
És una festa que tots ens esperem i que li tenim una
estima especial. La festa ha anat molt bé quant a organització. Hem tingut premis per tothom gràcies
a tots els establiments que han col·laborat. Pel que
fa a participants, teníem emparaulats 25 persones,
però malauradament van acabar essent 15. Com a
nota positiva fou l’increment de dones a la cursa.
A la donació de premis ens van acompanyar: Pere
Rodriguez, Pere Carreras i Pere Molina fent també
el paper de presentador. ■
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Begur Música
B E G U R

Dimecres: Flamenc i rumba catalana a la Plaça Forgas amb artistes variats: Escola Sevillanes Luz Casado, master class Laura la Bicha, Grup el Ternura,
Toni Cayena.

gost

del 5 de juliol fins al 23 d’a
Dilluns - Plaça de l'Esglèsia

/ Dimecres - Plaça Forgas /

Dijous - Plaça de la Vila

Dijous: World Music amb DJ Nasi i DJ Fede Sardà.
Despeses

Èxits de tots els temps

2.655,58 €

Jazz

Ingressos

World Music

888,75 €

Flamenc

organitza

20

Foto: Mati Carreras

Rumba Catalana

amb el suport

col·labora

Els DIJOUS DJ són una festa amb el nostre Dj local, DJ Nasi

Responsable
MAURICI ABAD
Data de realització
Juliol i Agost 2018
Descripció activitat
Begur Música engloba totes les accions de caràcter
musical organitzades per l’ACIT a l’estiu. Aquests
concerts i/o espectacles són pagats directament
pels associats implicats. L’ACIT per la seva banda
ajuda amb l’organització, promoció i difusió de
l’esdeveniment, finança tres espectacles, i aconsegueix que l’Ajuntament en financii tres més.
Objectiu 2018
Diversificar l’oferta musical per places i dies, i ampliar l’oferta a una plaça més: la plaça de l’Església.
Dilluns: Jazz i músiques del món a plaça de l’Església amb DJ Cyril Torres.

Dimecres Flamenc i rumba catalana a Plaça Forgas

Avantatges pels associats

Difusió

Ajudar als associats a portar a terme els seus espec-

- Revista repartida des de finals de juny a finals

tacles ocupant-se de contractar l’artista, organitzar
agenda d’espectacles, pactar preus, reunions amb
els associats implicats, reunions amb l’Ajuntament,
instàncies i peticions del material necessari per a
poder dur a terme les actuacions, creació del disseny de flyers i pòsters, impressió i repartiment

d’agost.
- Xarxes: A través dels canals oficials de l’ACiT, Facebook, Instagram i Twitter. Treball previ de recordatori d’agenda + publicacions in-situ el mateix dia durant els concerts proposats.

d’aquests, control de tot l’esdeveniment i resolució

- Pòsters i flyers en idiomes.

de problemes, ajut als artistes en el muntatge, des-

- Web.

muntatge i cobrament (si calia), seguiment a xarxes
abans, durant i després de l’esdeveniment.

- Ràdio Begur.
- Pissarra amb informació sobre el concert i horaris
col·locada el dia del concert a la plaça corresponent.
- Sistema apadrinament.
- Agenda Ajuntament activitats d’estiu.
Resultat obtingut
Els Dijous DJ és una activitat d’èxit des de fa anys i
ha seguit amb la mateixa dinàmica de sempre.
A Plaça Forgas es va apostar pel flamenc i la rumba
buscant artistes i espectacles, dins del pressupost

Dilluns Jazz i músiques del món amb DJ Cyril Torres a la pl. de l’església

que es tenia, però no tots van aconseguir omplir la
plaça com s’hagués desitjat. Van sorgir problemes
varis per la ubicació de l’escenari.
La plaça de l’Església es volia música ambient, més
tranquil·la, i es va apostar pel Jazz que, sense omplir la plaça de gom a gom, va aconseguir ambientar l’espai les nits del dilluns. ■

Els DIJOUS DJ plens de gom a gom amb Fede Sardà
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Carmen Amaya. 1963.
Lluïsa Comas. Programa Festival
Arxiu Municipal de Begur. Fons Mª

FLAMENCO

Festival Homentage a Carmen

amb el suport

Dintre del marc del

Sempre amb l’intent d’atraure gent al nostre municipi, i a la vegada, emfatitzar en la nostra identitat,
es va apostar per homenatjar a l’única Filla Adoptiva de Begur, la bailaora Carmen Amaya, i crear

Festival
Homenatge
a Carmen
Amaya

un espectacle de flamenc d’alt nivell en record a la

Dissabte 18 d’agost 2018
19.30h. i 22.30h
Escoles Velles de Begur

na, acompanyat d’una introducció amb imatges
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ORGANITZA

Descripció activitat

col·labora

18 d’agost de 1963.
L’acte d’homenatge es duu a terme el 18 d’agost
i consisteix en un doble espectacle de flamenc
(19.30 h i 22.30 h) realitzat pels ballarins del El
Tablao de Carmen del Poble Espanyol de Barceloi veus en off que expliquen al públic la raó de
l’homenatge.
Al final de l’espectacle, els assistents poden gaudir d’un fi de festa amb música i servei de barra.
Aquest festival, inclòs dins el Festival de Música
de Begur, esdevé l’últim espectacle de l’estiu.

TICKETS
www.codetickets.com

ww w.a cit beg ur.com

seva figura i al seu últim ball, realitzat a Begur el

Objectiu 2018
Enguany, coincidint amb el centenari del naixement de Carmen Amaya, i per donar més pes i
entitat a l’homenatge es va comptar amb l’actuació magistral de l’actor Manuel Veiga amb un

Responsable
SANDRA BISBE
Data de realització
18 d’agost de 2018

El públic dempeus aplaudint al final de l’espectacle

fragment de l’obra JAR-CARMEN AMAYA.
Es va apostar de nou per un fi de festa, amb servei
de barra i música de DJ FEDE SARDÀ.

Amaya
Avantatges pels associats
Descomptes pels associats en les entrades al festival.
Despeses
18.096,47 €
Ingressos
20.000,00 €
Difusió
- Cartelleria: lones, posters, banderoles
- Xarxes socials
- Falques a radio Begur i Radio Capital
- Presència a TV Costa Brava
- Premsa

El Festival Homenatge Carmen Amaya dins el Festival de Música de Begur

- Newsletters i sistema apadrinament
Resultat obtingut
És l’únic esdeveniment que obté un saldo positiu i
que per tant no genera despeses, sinó tot al contrari. Enguany hem pogut constatar que és un espec-
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tacle esperat i desitjat per una part de la població i
dels visitants, cosa que li augurem una projecció a
l’alça. ■

Sandra Bisbe, responsable del Festival, acompanyada de l’actor Manuel Veiga

El Yiyo, una figura del món del flamenc

Manuel Veiga recitant un fragment de la seva obra JAR - Carmen Amaya

IV Festival Internacional de Cin
Descripció activitat

IV FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINEMA
DE COMÈDIA DE BEGUR

2018
11, 12, 13 i 14 D’OCTUBRE DE

El Festival Internacional de Cinema de Begur fou
creat ara fa 4 anys amb la intenció d’oferir un esdeveniment de qualitat i glamur al poble i que, a
la vegada, ajudés a desestacionalitzar i allargar la
temporada.
El Festival a partir de la seva tercera edició s’especialitza com un certamen dedicat al cinema de
comèdia.
El Festival compta amb una secció oficial de llargmetratges; Secció oficial curtmetratges; Secció
homenatges; Sessions especials; i el Festival pels
alumnes de les escoles de Begur.
Acció 2018
Les novetats d’aquesta quarta edició han estat:
- Redefinició del logo, on es va decidir finalment
treure la paraula “comèdia” i s’ha registrat la
seva marca.
- Creació de la figura de “Directora” del Festi-

24
amb el suport

ORGANITZA

col·labora

FESTIVAL
NTERNACIONAL
I

val, càrrec que ocupa la seva responsable des
del seu inici, Clara Dato.

CINEMA

BEGUR

- S’ha col·locat una catifa vermella des de la plaça de la Vila fins al Casino amb dos photocalls a
Responsable
CLARA DATO
Data de realització
11 al 14 d’octubre de 2018

cada final, creant el conjunt gran expectació.
- VERMUT CON ... Xerrades i col·loquis entre directors, actors i cineastes de les pel·lícules presentades.

Clara Dato, directora del festival, acompanyada de l’equip professional del festival format per Oti Rodríguez Marchante i Santiago Lapeira.
A l’esquerra, Brigitte Díaz del Festival de Marseille

ema de Comèdia de Begur
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El Festival va comptar amb la participació del Grup de Teatru Es Quinze

- La creació de la SALA B, que ha donat la possibilitat de passar curts, tràilers i documentals; ampliant així l’oferta de cinema.
- Subhasta per vendre la banderola principal del
festival.
- Festa de disfresses i col·laboració del Grup Teatre
Es Quinze amb la presència de la “Marilyn i un
Paparazzi”.
Com a segon any consecutiu, el Festival de Begur
és convidat al Festival de Sitges, apareixent al seu
PROGRAMA.
Un esdeveniment ple d’activitats paral·leles com exposicions, visites guiades, trobades de professionals
del cinema catalans i francesos (els Reencontres de
Cinema de la Costa Brava) i activitats per nens.

Accions amb i pels associats
- Creació de tapes, còctels i plats de pel·lícula.
- Obsequiar els convidats amb vals de 10 € per gastar-se als bars i restaurants associats.
- Obsequiar a qui compra una entrada del festival a
un 10% de descompte en els comerços associats.
- CONCURS APARADORS DE CINEMA: Premi
d’un lot de productes per a l’Aparador més votat i
per a la butlleta votant.
- Reserva d’habitacions d’hotel per als convidats al
Festival i altres assistents.

IV Festival Internacional de Cin
Despeses

- Xarxes

27.736,57 €

- Newsletters als nostres associats.

Ingressos

- Banderoles pagades per DAMM

10.655,00 €
Difusió

- Lones repartides per rotondes, plaça de l’església
i carrer Bonaventura Carreras.

- Premsa vària

- Punt d’Informació a la plaça de la Vila

- Ràdio Begur, Palafrugell, Costa Brava, Platja

- Revista de 80 pàgines.

d’Aro, Girona
- TV Costa Brava, TV Girona
- Festival de Sitges
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La comissió de Cinema

Concert Music, Cinema & Wine

- Fliers
- Pòsters

ema de Comèdia de Begur

El guanyador del Concurs d’Aparadors d’enguany ha estat Carnisseria Dolz
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Ventura Pons (Homenatjat) i Joan Pera presents en el festival

Resultat obtingut
El festival internacional de cinema de Begur, es va clausurar amb un notable èxit de públic. “El club literari i
el pastís de pell de patata” de Mike Newell i “Lenny” de Camille Blégin guanyaven el corall d’or a la millor
pel·lícula i al millor curtmetratge en el festival internacional de cinema de Begur. Els homenatjats foren els
cineastes José Luís García Sánchez i Ventura Pons.
El jurat va atorgar també un esment al film argentí “Las Vegas” de Juan Villegas. el premi a la millor interpretació fou per a l’actriu Cristina Soria pel seu treball en el curtmetratge ‘Una nit amb Juan Diego Botto’
El jurat de la present edició ha estat el publicista Oriol Villar, el director i productor Carles Torras, l’escriptora
Montse Sanjuan, l’actor Manu Fullola, la coordinadora del CECAAC (centre experimental de la cinematografia
i les arts audiovisuals de Catalunya) Heidi Quint, i el periodista Joan Ramón Armadàs.
Més de 2.000 espectadors han assistit a les projeccions, sessions gratuïtes, i a les exposicions organitzades pel
festival. ■

II Fira de Playmobil
II Fira de
de B
6
7
DS 8
DG 9

de 17.00 a 20.00h.

DJ

DV

de 10.30 a 14.00h.
de 17.00 a 20.00h.
de 10.30 a 14.00h.
de 17.00 a 20.00h.
de 10.30 a 14.00h.

DESEMBRE 2018

playmoegburi!l

Playmobil és una marca registrada

de Geobra GmbH and Co. KG.

Aquest esdeveniment no està

organitzat per Playmobil Iberica

S.A.U

a la
Sal a d’E xpo sici ons
de Beg ur

2€

ENTRADA
a partir de
3 anys

Objectiu 2018

L’objectiu de la Fira de Playmobil és omplir durant
4 dies el poble de famílies i donar-los prou activitats per a quedar-se tot el dia a Begur, i aconseguir
que els nostres associats tinguin un motiu més per
mantenir el negoci obert per aquestes dates.
Accions 2018
Enguany s’ha buscat un espai més gran i s’ha augmentat la mida i el nombre de diorames, passant
de 3 a 4. El nombre de tallers, organitzats per Xiks
al pati exterior, també ha augmentat en quantitat

Expo de diorames
"
Concurs "Troba el Click Perdut
da
ina
ma
Activitats per la

i varietat.
Dins la Fira, com a novetat s’ha creat un Concurs
de Playmobil infantil perquè nens de 6 a 13 anys
poguessin crear el seu propi diorama i s’ha creat
l’espai botiga.
Pel que fa al Joc de Troba el click perdut, s’ha
doblat creant el “troba el click perdut diorames”
i “Troba el click perdut botigues”. Aquest segon
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concurs, implicant a les botigues i establiments
Amb el suport de:

Organit za:

Col·labo ra:

del poble, ha creat molta circulació de gent voltant pel poble i parant-se davant cada aparador
participant.
També es va organitzar una xocolatada solidària

Responsable
MARC CARRERAS
Data de realització

per La Marató de TV3 al centre del poble per aconseguir més circulació de gent. Es va recaptar 82 €
que es varen entregar a l’Ajuntament de Begur perquè fes l’ingrés pertinent.

6, 7, 8 I 9 de desembre de 2018
Descripció activitat
Fira realitzada el pont de la Puríssima del 6 al 9 de
desembre a la Sala d’Exposicions de Begur, obrint
de dijous a la tarda a diumenge al matí.
Consta d’un espai d’exposició amb diorames, un
espai de tallers, un espai de dibuix lliure i una oferta de jocs per a mantenir als visitants actius com
“Troba el click perdut”.

La comissió de la Fira de Playmobil

Despeses
4.352,76 €
Ingressos
2.162,00 €
Avantatges pels associats
- Els associats tenien la possibilitat de recollir 5 invitacions a l’entrada de la fira.
- Repartiment d’invitacions per entrar a la fira, als
establiments associats oberts i als participants del
concurs “Troba el click perdut botigues”, per regalar als seus clients amb una compra mínima.
- Els premis dels dos concursos de “troba el click
perdut” eren dos vals de 50 € per gastar-se en les
botigues que participaven en el joc. De “Troba el
click perdut botigues” es van repartir 1000 but-

Resultat obtingut

lletes on sortia el llistat dels comerços associats

La II Fira de Playmobil ha demostrat per segon any

participants, senyalats també en un mapa.

consecutiu que és una fira que mou a moltíssima

Difusió
- A través de les 3 Xarxes Socials oficials de l’ACiT,
les setmanes prèvies, així com comunicació in
situ, durant les quatre jornades de la Fira, a través d’Instagram principalment, i recull d’imatges
a Facebook/Twitter.
- Com ja es va fer a la primera edició s’ha creat un
vídeo promocional explicant una part de la història de Begur on els protagonistes són els clicks
de playmobil. (Va ser visionat per 2980 usuaris a
Facebook, i 336 a Instagram.)
- Lones, pòsters, fliers...
- Newsletters
- Falca Ràdio Capital i Ràdio Begur.

Participants del concurs infantil de diorames

gent i que atrau gent de totes les generacions. Enguany hem superat el nombre de visitants de l’any
passat arribant a més de 1.500 persones. Les novetats de la fira han estat un gran encert i es preveu
apostar-hi més fort de cara a la pròxima edició
l’any vinent. El concurs infantil de diorames ha
suscitat molt interès de participació en les edicions
següents.
Entrades venudes: 1.081
Invitacions a associats: 490
Total: 1571 + menors de 3 anys. ■
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Publicacions
Descripció activitat
S’han creat 4 revistes:
- BEGUR EN FLOR
- BEGUR SOTAIGUA
- BEGUR MÚSICA
- FESTIVAL INTERNACIONAL DE

4, 5 i 6

CINEMA DE COMÈDIA DE BEGUR

Maig 2018

Objectiu 2018
Oferir al nostre associat la possibilitat i l’exclusivitat d’anunciar-se a les
nostres revistes, i aprofitar per donar
a conèixer més a fons els nostres establiments als visitants.

IV BEGUR SOTAIGUA: 2000

uds.
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IV Edició

BEGUR SOTAIGUA
1

ny

31 de maig, 1, 2 i 3 de ju

organitza

s.

BEGUR EN FLOR: 3000 ud

amb el suport

col·labora

- scuba diving -

BEGUR SOTAIGUA

B E G U R

La revista conté informació molt útil per
al nostre visitant amb tota la programació de l’esdeveniment, promocions i
ofertes.
Difusió

del 5 de juliol fins al 23

Difusió de la participació a les revistes

Dilluns - Plaça de l'Esglè

sia / Dimecres - Plaça For

a través d’una NL als socis, així com di-

d’agost

gas / Dijous - Plaça de

la Vila

Èxits de tots els temps

verses publicacions al Facebook privat
per a associats.

Jazz

Repartiment de les revistes pels esta-

World Music

bliments de Begur i rodalíes. ■

Flamenc
Rumba Catalana
IV FESTIVAL INTERNACIO
NAL DE
CINEMA DE COMÈDIA DE
BEGUR:
2000 uds.
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organitza

Foto: Mati Carreras
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BEGUR MÚSICA: 2000 ud

s.

ORGANITZA
ORGANITZA

amb el suport
amb el suport
FESTIVAL
INTERNACIONAL

FESTIVABC IELNGEUM A
INTERNACIONAL

CINEMA

BEGUR

R

col·labora
col·labora

Altres Accions
32
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Trobades Professionals
Begur visita Olot

Descripció activitat

Despeses

L’interès d’aquestes trobades és conèixer el funcio-

0,00 €

nament d’altres associacions, per tal d’aplicar allò

Ingressos

que pugui ser interessant i adaptable a la nostra
associació. A la vegada s’escullen associacions llu-

34

0,00 €

nyanes per tal de crear una vinculació entre els dos

Accions amb i pels associats

municipis, i aconseguir atraure nous visitants i no-

L’Ajuntament, per ser membres de l’ACIT, oferia

ves sinergies.

el cost de 5,00 €/persona pel viatge, quan la resta

Data de realització
15 de gener 2018

Acció 2018
OLOT

d’establiments havien d’assumir un cost de 30,00 €/
persona.

Difusió
Facebook de l’ACIT, així com els comptes oficials de
Turisme i Promoció Econòmica de Begur i també

El passat dilluns 15 de gener, associats de l’ACIT

d’Olot.

acompanyats pels responsables de l’Àrea de Promo-

Resultat obtingut

ció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament de Begur
vam ser rebuts a Olot per la seva tècnica de comerç,
Gemma Canalías, pel President de l’Associació de
Placers d’Olot, Jordi Vilarrassa, i pel dinamitzador
de l’Associació de Comerciants d’Olot (ACOLOT), Àngel Girona.

Va ser una trobada molt enriquidora on vam ser
testimonis del treball en equip entre l’Ajuntament, a
través de la seva tècnica de comerç, i les associacions de comerç. Vam conèixer la gran aposta de la
Regidoria de Comerç per canviar el centre comercial
d’Olot en els últims anys, treballant en temes com

Va ser una jornada molt enriquidora on vam poder

el preu del lloguer dels locals o utilitzar els locals

conèixer de primera mà el seu plantejament comer-

tancats com aparadors de publicitat per altres as-

cial. Es va fer un recorregut pel centre comercial i el

sociats. ACOLOT té 125 associats i paguen una quota

nou mercat on se’ns va explicar el salt qualitatiu que

de 30,00 € mensuals. També vam conèixer el canvi

ha sofert el comerç d’Olot en els últims anys.

de mentalitat del mercat creant l’Associació Placers

Objectiu 2018

d’Olot, amb 21 associats, passant d’obrir només el

Crear noves sinergies i projectes de futur entre les
dues associacions.

matí a obrir tot el dia. ■

Trobades Professionals
Olot visita Begur
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Data de realització

Objectiu

6 de maig de 2018

Mostrar el format i funcionament de la nostra as-

Acció 2018

sociació, donar a conèixer els tipus de comerços i

Es va convidar els comerciants d’Olot (Acolot i l’Associació dels Placers d’Olot) i la seva tècnica de comerç, Gemma Canalies, el 6 de maig coincidint amb
la celebració del Begur en Flor.
Es va rebre la comitiva a la plaça Forgas en un dia

negocis que formen part de l’ACIT, i mostrar l’organització i desenvolupament d’un dels nostres esdeveniments.

Despeses
400,00 €

plujós, i se la va acompanyar fins al Restaurant Sa

Ingressos

Garrofa, on se’ls va obsequiar amb un esmorzar

0,00 €

mentre se’ls feia una presentació per part del Presi-

Difusió

dent i els tècnics de l’ACIT. A continuació es va fer
una passejada pel poble per donar a conèixer la fira
i els establiments associats.
Se’ls va organitzar un dinar amb un menú tancat al
Restaurant el Pati Blau, pagat individualment per
cada un dels comensals, tal com ho van organitzar
ells mateixos a Olot.

Facebook de l’ACIT i d’Acolot i de l’Associació dels
Placers d’Olot (Mercat).

Resultat obtingut
Les relacions entre les dues associacions s’ha mantingut amb el temps. Es vol crear algun tipus d’agermanament amb la ciutat d’Olot per a futurs projectes
entre les dues associacions i les dues viles. ■

Formació
“Ens formem per tu” curs suport vital bàsic
Descripció activitat

Accions amb i pels associats

“ENS FORMEM PER TÚ” ha estat un nou projecte de

Acció totalment gratuïta pels associats.

col·laboració que neix entre l’Associació de Volunta-

Difusió

ris de Protecció Civil de Begur i l’ACIT. Consistia en
un Curs de Suport Vital de 3 hores que es podia realitzar tant al mateix establiment de l’associat com a

- Newsletter

l’Espai Mas d’en Pinc.

- Canal apadrinats

Objectiu

Resultat obtingut

Dotar als nostres associats de capacitat de reacció

El nombre d’empreses associades que s’han beneficiat

davant un possible ictus en el nostre establiment.

d’aquest curs ha estat de 5 amb un total de 14 perso-

Un client salvat, un client fidel de per vida!

nes.

Data de realització

Malauradament, tot i les facilitats: gratuït, dins el mateix

Al llarg de tot 2018

establiment... i essent tan vital per la salut de tothom,

Despeses

no ha estat aprofitat pels nostres associats. ■

0,00 €

Ingressos
36

- Xarxes

0,00 €

Col.laboració amb associacions locals
Associació 40´s Begur
Acte
SOM COM NENS

Data de realització
21 d’abril de 2018

Tipus de col·laboració
Activitat infantil gratuïta que consisteix a omplir el
centre del poble d’atraccions, tallers i activitats per
a la mainada.
L’Associació 40 ‘s ens va demanar la nostra col·laboració assumint el 50% del cost de l’activitat.

Objectiu
Donar suport a una activitat d’una altra associació
del poble que omple de mainada i famílies el centre
comercial.

Despeses
1.289,47 €

Ingressos
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0,00 € ■

Associació Progat Begur
Acte
QUINA DE NADAL

Data de realització
Desembre 2018

Tipus de col·laboració
Vam fer entrega a Progat de 60 cerveses Estrella
DAMM i 40 aigües que ens van sobrar del Festival de
Cinema, i que havíem aconseguit gràcies a l’esponsorització de DAMM, per tal que les poguessin vendre a la barra de la Quina, i aconseguir uns beneficis
extres per la seva associació.

Objectiu
Donar un cop de mà a una altra associació del poble.

Despeses
0,00 €

Ingressos
0,00 € ■

Accions Nadal
Caga Tiò

Data de realització
Desembre

Descripció activitat
L’ACIT va participar com cada any amb el regal del tió dels infants begurencs, organitzat entre l’Esplai de Begur i l’Ajuntament. El present per
aquest any va ser un puzle de fusta. Se’n van comprar 200 unitats.

Objectiu
Col·laborar i ser presents en una de les festes del poble.

Despeses

Ingressos

242,00 €

0,00 € ■

Carta de Reis

Data de realització
Desembre

Descripció activitat
Com cada any l’ACIT col·labora entregant a les Escoles de Begur i Esclanyà
la carta de reis per pintar. Es van fer 600 unitats. Es porten les cartes a les
escoles abans del Pont de la Puríssima i aprofitar també per portar els
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fliers que anuncien la Fira de Playmobil. Les sobrants es reparteixen entre
els comerços del poble i la Fira de Playmobil.
Les cartes porten el llistat dels associats.

Objectiu
Ser presents en les festes nadalenques del nostre municipi, obsequiant als alumnes de les nostres escoles amb
una bonica carta de reis.

Despeses

Ingressos

Cost 0 (enguany van ser sponsoritzades per DK8 Assessors)

0,00 € ■

Calendari ACiT 2019

Data de realització
Desembre

Descripció activitat
Obsequi a tots els nostres associats d’un calendari de taula amb els esdeveniments de l’ACIT marcats i les festes locals, enviat per correu ordinari a
finals de desembre 2018.

Objectiu
Obsequiar a l’associat amb una eina eficaç per tenir present en tot moment les dates dels esdeveniments més importants organitzats per l’associació i poder planificar amb temps les accions de la mateixa empresa al respecte.

Despeses

Ingressos

537,24 €

0,00 € ■

Informes

Advocat

INFORME DE GESTIÓ 2018

A P
Advocat
Correspon fer balanç anual de què ha estat la gestió de la Junta de l’ACiT i exposar quin son els plans d’acció
per l’any 2019.
Aquest any 2018, un dels punts més positius ha estat que l’Associació ha treballat tot un exercici complet amb
una estructura tècnica professional, integrada per quatre membres on cadascú era responsable de la seva àrea.
La bona coordinació entre ells ha permès un bon control tant dels esdeveniments i activitats organitzades per
l’ACIT com a la vegada mantenir una estructura financera per complir els pressupostos de l’exercici de forma
molt correcte.
En definitiva, podem afirmar que en aquest exercici 2018 hem consolidat la nostra millor gestió econòmica,
jurídica i administrativa, i hem consolidat la dinamització i la comunicació de l’Associació i l’organització
d’esdeveniments, la gran majoria d’ells exitosos.
És convenient analitzar aquí que tenim tota una sèrie de punts dèbils i que ens agradaria de cara aquest any
vinent millorar:
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1 Comunicació: Aquest any 2018 amb la incorporació que ja us anunciàvem a l’Assemblea de l’any passat, a
la nostra estructura de la Irina Molero, com a comunity manager, gestionant les Xarxes Socials de l’ACIT,
i amb Volcano Grup, gestionant la comunicació, web, disseny gràfic, etc. hem aconseguit millorar molt
aquest àmbit, però continuem amb l’assignatura pendent de completar la comunicació corresponents als
nostres associats, d’aquí que ja fa dies que estem insistint a tots els associats a proporcionar-nos la informació necessària per poder fer difusió dels seus negocis.

2 Continuem sense avançar en avantatges objectives per als Associats. En aquest sentit estem treballant i
animem als associats a què 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 què incidir.

3 Amb l’Ajuntament continuem pensant que no avancem suficientment. Tot i que en algunes coses hi ha
hagut algun punt de millora, en general no incidim bé. Des del nostre punt de vista, considerem necessari
apropar molt més la nostra associació a l’Ajuntament, probablement la figura d’un tècnic de comerç i turisme que pugui treballar braç a braç amb nosaltres ajudaria molt en aquesta tasca.

4 No hem aconseguit aquest any, l’objectiu que ens havíem proposat de fer créixer el nombre d’associats, i
poder arribar a molts empresaris i negocis que podrien estar interessats a formar part de la nostra associació. No hem comunicat bé els avantatges de ser-ho, però ja estem treballant per tal de canviar-ho. De
totes maneres, continuem amb un nombre d’associats de 124 que és una xifra molt important per a una
Associació com la nostra.

El grau d’implicació dels que componem la Junta i dels molts de vosaltres que col·laboreu en comissions continua essent molt important. Però pel volum de feina i tasques que suposen l’organització de 9 esdeveniments i
pel creixement de l’ACIT, continua essent insuficient. És per això que insistim a 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, crec
que podríem aplicar-nos aquell vell lema i dir que intentem explicar què fa l’ACiT pels seus Associats però necessitem que els Associats es preguntin què poden fer ells per l’ACiT. Adjuntem organigrama de Comissions
de l’ACiT amb els seus responsables per poder-s’hi en contacte.
En definitiva, fer una valoració positiva de l’exercici 2018. Creiem que la gestió per part de la Junta i tècnics de
l’associació està assolint un nivell alt, tot i que creiem que podem millorar moltes coses tenint l’estructura de
gestió i financera controlada, i uns esdeveniments consolidats i a l’alça. Creiem estar en el bon camí i només
ens falta temps i ajuda.

41

L’equip de tècnics en una jornada de treball

INFORME DE TASQUES DE DINAMITZACIÓ 2018

Un dels objectius de l’ACIT dels últims 4 anys ha estat desenvolupar una sèrie d’esdeveniments que portessin vida
i animació al poble per tal d’esdevenir un reclam pels visitants i alhora, oferir als mateixos vilatans l’opció de quedar-se al poble i gaudir de les activitats, tot això amb un dels principals interessos per part de la nostra associació
que no és un altre que dinamitzar el comerç i els negocis del poble.

ESDEVENIMENTS 2018
Setmana del Comerç, Sant Jordi, Begur en Flor, Begur Sotaigua, Sant Pere Safata, Begur Música,, Festival Homenatge Carmen Amaya, Festival Internacional de Cinema, Fira Playmobil
Dels 9 esdeveniments organitzats, 4 d’ells han arribat a la seva IV edició amb molt bona forma. Tots ells demostrant
que són necessaris per a la seva temàtica i per situar-se fora de temporada alta com són el Begur en Flor, Begur Sotaigua, Sant Pere Safata i el Festival Internacional de Cinema.
En tenim tres més, com són la Setmana del Comerç, Festival Homenatge Carmen Amaya i Fira de Playmobil que ja
des dels seus inicis van mostrar la seva capacitat per moure gent tant del poble com forana, i aquest any ho han tornat a repetir. El Festival Homenatge Carmen Amaya és l’únic esdeveniment organitzat que aconsegueix beneficis,
els quals es dediquen al bon desenvolupament dels altres esdeveniments.
Els dos restants, Sant Jordi i Begur Música, enguany se’ls ha dedicat un esforç important per donar-los vida i dinamitzar espais diferents del centre del poble.
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ALTRES ACCIONS A DESTACAR D’AQUEST 2018
• S’ha treballat amb les escoles de Begur i Esclanyà, oferint activitats educatives tant pel Begur Sotaigua com pel
Festival Internacional de Cinema, i per Nadal se’ls hi ha portat la carta de Reis, que aquest any hem tingut la
col·laboració de DK8 Assessors i no han suposat cost per l’ACIT.
• S’ha col·laborat amb 3 associacions del poble. Per segon any consecutiu, hem col·laborat amb l’Associació 40 ‘s
Begur assumint el 50% dels costos de la festa “Som com Nens”, i a l’Associació Progat se’ls va donar producte
per poder vendre a la Quina de Nadal i treure’n un benefici. I per últim, s’ha organitzat una formació gratuïta
en prevenció d’accidents en col·laboració amb de l’Associació de Protecció Civil de Begur.
• Com cada any, s’ha col·laborat amb l’Esplai Begur i l’Ajuntament de Begur amb l’organització del Tió de Nadal.
• El mes de gener s’ha visitat la ciutat d’Olot i les seves associacions comercials per conèixer el seu funcionament,
i al mes de maig se’ls ha convidat a conèixer la nostra associació i un dels nostres esdeveniments, el Begur en
Flor.
• S’han convidat corals franceses a celebrar la trobada de corals de Begur en Flor per tal de donar a conèixer el
poble i l’esdeveniment a França.

TASQUES PRINCIPALS DEL DEPARTAMENT DE DINAMITZACIÓ
• Coordinació i dinamització dels 8 esdeveniments de l’ACIT
• Treballar braç a braç amb els responsables de cada esdeveniment abans, durant i després de cada esdeveniment.
• Gestionar la coordinació i comunicació entre el Departament de Comunicació i els Responsables d’Esdeveniments.
• Gestionar i coordinar totes les tasques del Departament de Comunicació.
• Coordinar la creació de les 4 revistes de l’ACIT i dels seus continguts: Begur en Flor, Begur Sotaigua, Begur
Música i Festival de Cinema.
• Gestionar la creació i coordinació dels continguts de la memòria anual.
• Presència en les reunions mensuals de Junta, amb els tècnics de l’ACIT, amb Promoció Econòmica, amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i amb dinamitzadors d’altres associacions organitzades per la CCAM.

PLA D’ACCIONS DINAMITZACIÓ 2019
Un cop valorats els esdeveniments del 2018, i amb l’intent de seguir recolzant aquells esdeveniments desestacionalitzadors, hem decidit reforçar alguns esdeveniments que creiem que necessiten més esforç i dedicació,
i eliminar-ne d’altres que veiem aporten poc al conjunt de l’associació i s’allunyen dels objectius de l’ACIT.
Així doncs volem apostar pels següents:
La Setmana del Comerç (del 25 al 31 de març): volem tornar a donar el protagonisme als nostres associats,
apostant de nou per la 2a Nit del Comerç (31 de març de 2019), el concurs de #BegurSomriu que serà la seva
3a Edició, i enguany volem engegar una nova iniciativa en la qual dedicarem tota una jornada de formació
gratuïta a l’Espai Mas d’en Pinc en la qual es tractaran temes d’interès pels nostres associats i els seus negocis
(25 de març de 2019)
Begur en Flor (del 26 al 28 d’abril): enguany li volem donar més protagonisme i recursos per tal d’enriquir
aquesta festa primaverenca. Es continuarà amb el “Concurs d’aparadors” i, amb la intenció que tot el poble
participi en aquesta festa tan bonica, s’ha creat un “Concurs de Balcons”. Continuarem convidant corals franceses i omplirem de tallers, música i activitats l’últim cap de setmana d’abril.
El Begur Sotaigua (del 29 de maig al 2 de juny) enguany té un programa molt interessant dedicat a la lluita
contra els microplàstics. El Begur Sotaigua fa una tasca molt important de conscienciació a les escoles i d’apropar els begurencs al mar. Se seguirà amb l’Esmorzar de Pescadors i amb les activitats de mar. El dotem de més
recursos dins del pressupost anual.
Sant Pere Safata (29 de juny) seguirà essent una festa popular dedicada als cambrers i cambreres de Begur
ampliant el seu circuit i els premis. Es pretén incrementar la participació dels nostres associats.
El Festival Homenatge a Carmen Amaya (del 23 al 25 d’agost) amplia el seu programa d’1 a 3 dies, dedicant
el primer dia a una nit de cinema a la fresca, la segona nit a l’espectacle de flamenc realitzat com cada any a les
escoles velles i una tercera nit amb una sardinada popular a l’Espai Mas d’en Pinc.
El Festival Internacional de Cinema de Comèdia (de l’11 al 20 d’octubre) s’allarga passant de 4/5 dies a 10,
ocupant així dos caps de setmana d’octubre, esponjant les activitats i donant lloc a més possibilitats de rebre
visitants durant més dies d’octubre.
Fira de Playmobil (del 6 al 8 de desembre) per últim, apostem per donar més contingut i activitats a la Fira de
Playmobil, la qual està portant moltes famílies a Begur durant el pont de la Puríssima.
Per donar més empenta a aquests esdeveniments, creiem necessari prescindir d’altres que no acabaven de
funcionar o que fugen dels nostres objectius, com són: Sant Jordi, Begur Música i Som com Nens.
Sant Jordi estava centrat a la venda de roses, venda que tampoc ens suposava un gran benefici i a la vegada
considerem que fèiem la competència a altres associacions que potser ho necessiten més que nosaltres.
Begur Música, concentrat a l’estiu, tot i que la seva intenció era crear animació en diferents places del poble, el
resultat ha estat una sobresaturació d’activitats entre les realitzades per l’Ajuntament i per l’ACIT, col·lapsant
el poble. L’ACIT decideix fer un pas al costat, i apostar pels esdeveniments esmentats al principi.
I per últim, per la mateixa raó, tot i que hem estat col·laborant 2 anys seguits amb l’Associació 40’s de Begur
pagant el 50% de la festa Som com Nens, enguany hem decidit reduir la nostra col·laboració assumint només
les despeses del dinar dels monitors de les atraccions i de la xocolatada.
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INFORME DE TASQUES DE COMUNICACIÓ DIGITAL 2018

Aquest és el resum de tasques realitzades al llarg de l’any referent a la comunicació digital de l’ACiT de Begur.

LES XARXES EN DADES:
Facebook amb + de 1.690 fans: Increment en més de 270 nous fans
Twitter amb + de 320 seguidors: Increment en més de 80 nous seguidors
Instagram: Inici del compte 12 de març 2018 – Més de 540 seguidors, més de 155 publicacions.

GESTIÓ DE XARXES I COMUNICACIÓ DIGITAL:
Es repassen les tasques realitzades per a cada esdeveniment de manera genèrica i resumida, ja que seria impossible incloure totes i cadascuna de les publicacions realitzades per a cada esdeveniment (abans, durant i pel
tancament). S’ha seguit una estratègia comunicativa general similar per a cadascun d’ells, per tal que l’estratègia fos comuna, i la gestió unificada, però adaptant-la a les casuístiques de cada esdeveniment.
Paral·lelament a la comunicació d’esdeveniments impulsats per ACiT, s’han realitzat comunicacions a través
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de les Xarxes Socials, i també Newsletters, centrant-se en els socis i el mateix municipi:
• Formacions diverses
• Difusió sobre nous socis
• Comunicació sobre socis de l’ACiT – “Un dels nostres”
• Altres comunicacions sota demanda dels socis (lloguer, cerca de personal, etc.)
• Gestions amb l’Ajuntament
• Capítol “Afers exteriors” per parlar sobre begurencs a l’estranger
• Compartició d’activitats destacades al municipi (Fira Indians, Fira Castanyera) que beneficien als associats
a l’atraure visitants).

GESTIÓ GENERAL:
• Se centra com a canal principal a Facebook, ja que és on hi tenim més seguidors.
• Sempre es replica el contingut a Twitter, i si la publicació és pertinent, i adient amb una bona imatge a
Instagram.
• Cadascuna de les XS s’utilitzen de manera individual, adaptant-ne el missatge i especificitats, per aprofitar
el potencial que ofereix, i així aconseguir la màxima difusió
• Els socis disposen d’un canal concret, on se’ls comunica immediatament les informacions que només els
afecten a ells, i també aquelles sobre esdeveniments
• Les Xarxes estan sempre controlades per respondre possibles comentaris i missatges.
• Coordinació i comunicació constant amb els tècnics ACiT per traslladar els temes importants a les XS
• Coordinació amb Volcano per a la gestió de l’àrea de comunicació de l’ACiT
• Disponibilitat constant 24/7 per la gestió de la comunicació digital de l’ACiT, i traslladar el dia a dia en
temps real, segons les necessitats.

GESTIÓ DELS ESDEVENIMENTS:
Per a la comunicació de tots els grans esdeveniments s’ha seguit una mateixa estratègia a través de totes les XS
de l’ACiT, que inclou les següents tasques:

TASQUES ABANS DE L’ESDEVENIMENT: a un mes vista de l’esdeveniment
• Reunió de tècnics per treballar la gestió de l’esdeveniment
• Elaboració del cronograma i estratègia concreta amb les dates i temes de comunicació
• Comunicació del cartell amb les dates
• Creació de l’esdeveniment a Facebook
• Concurs a Facebook amb el cartell, si l’esdeveniment ho permetia
• Enviament de la informació a comptes de l’Ajuntament i de difusió/agenda
• Inversió en Facebook Ads per amplificar l’abast comunicatiu del Festival (60 € de pressupost màxim per a
cada gran esdeveniment)
• Aplicació del cronograma establert per comunicar totes les activitats concretes del Festival: mitjana de 7
publicacions a la setmana (hi ha dies que es comuniquen dos i tres cops)
• Compartició d’activitats destacades als grups de Begur a través del perfil personal “Comunicació ACiT
Begur”.
• Enviament de Newsletter sobre l’esdeveniment i altres informacions
• Comunicació d’aspectes no inclosos al cronograma
• Coordinació permanent amb els tècnics de l’ACiT

TASQUES DURANT L’ESDEVENIMENT:
Cal destacar que els esdeveniments solen ser en cap de setmana, i tota la comunicació es realitza durant l’esdeveniment, el mateix dia i moment que està succeint l’activitat.
• Publicació a Facebook /Twitter els moments destacats
• Publicació a Instagram permanent a través d’stories i publicacions amb vídeos/fotos
• Coordinació amb el responsable de l’esdeveniment i tècnics per la recepció de fotos/vídeos i distribuir-los
a les diferents Xarxes Socials
• Control de continguts generats pel públic i compartició
• Publicació d’urgències / canvis de programa/ sold-out al mateix moment

TASQUES DESPRÉS DE L’ESDEVENIMENT:
• Recull de fotos i text valoratiu
• Publicació de l’àlbum de fotos oficial amb la nota de premsa
• Enviament d’una selecció de fotos a l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Begur per a l’elaboració d’Es
Pedrís Llarg
• Informe/resum de tasques generades si el responsable de l’esdeveniment ho demana. ■
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INFORME DE TASQUES DE COMUNICACIÓ 2018

En aquest document es detallen totes i cadascuna de les tasques encomanades a Volcano Grup i que aquesta
ha executat per a l’Associació de Comerç i Turisme de Begur (ACIT Begur)

ASSEMBLEA 2018:

BEGUR SOTAIGUA:

• Disseny i impressió Memòria 2017

• Cartell

• Disseny presentació Memòria

• Certificat Assistència
• Lona

SETMANA DEL COMERÇ:

• Photocall

• Cartell

• Programa 24 pàgines

• Vídeo

• Actualització web

• Cover Facebook
• Imatge post XS
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SANT PERE SAFATA:

• Actualització web

• Cartell

• Entrades Nit del Comerç

• Txec regal

• Lona Nit del Comerç

• Actualització web

• Photocall Nit del Comerç
• Cartell Nit del Comerç
• Newsletter agraïment Nit del Comerç

BEGUR MÚSICA:
• Cartell
• Flyer

BEGUR EN FLOR:
• Cartell

• Programa 20 pàgines
• Actualització web

• Diplomes
• Flyer

SUMMER FILM FESTIVAL

• Lones

• Flyer

• Metacrilat corals

• Actualització web

• Photocall
• Programa 36 pàgines
• Actualització web

FESTIVAL HOMENATGE CARMEN AMAYA:
• Cartell
• Flyer

SANT JORDI:

• Lona

• Cartell

• Pantalla TV

• Imatge concurs per xarxes

• Programa 8 pàgines

• Actualització web

• Vídeo presentació
• Actualització web

SOM COM NENS:
• Cartell

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA:

• Photocall

• Actualització/nova proposta logotip

• Actualització web

• Banderola

• Bossa tela

• Photocall 1x2 metres

• Cartell programa

• Photocall 2x2 metres

• Cartell

• Tiquets entrada

• Invitació cinema infantil

• Actualització web

• Diploma aparadors

ALTRES ACCIONS:

• Invitació
• Aplicació logotip per registre

• Targetes ACiT

• Lona

• Proposta logotips esdeveniments

• Lona 2x3 metres

• Circular preus publicitat als programes

• Photocall gran

• Vídeo ACiT Begur

• Photocall petit

• Cartell coques

• Programa 80 pàgines

• Actualització web

• Talonaris entrades

• Covers FB nadal i any nou

• Tríptic programa

• Actualització web nadal i any nou

• Actualització web

• Imatge nadal i any nou per xarxes
• Calendari 2019

FIRA DE PLAYMOBIL:
• Flyer concurs Click perdut botigues
• Flyer concurs Click perdut Fira
• Cartell
• Cartell activitats nadal
• Cartells indicatius fira
• Flyer activitats nadal
• Lona
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PLA D’ACCIONS COMUNICACIÓ 2019
Volcano Grup ha format part de l’ACIT essent l’agència encarregada de, sobretot, el disseny gràfic de tots
els esdeveniments i actes de rellevància que ha organitzat l’associació com la Setmana del Comerç, Sant Pere
Safata, l’Homenatge de Carmen Amaya i altres dates de renom a la localitat de Begur, igualment hem dedicat
part del nostre temps a l’actualització de la web, aplicant-hi també diferents millores i per últim hem elaborat
el vídeo resum de tots els esdeveniments duts a terme en el 2018.
Una vegada valorades i enumerades les gestions que ha dut a terme Volcano per ACIT a l’informe del 2018
i amb el desig de voler millorar cada any, no només volem tornar a fer les tasques citades, sinó que volem
seguir treballant per aconseguir la total satisfacció de l’associació i ser capaços de cobrir absolutament totes
les necessitats que facin referència al nostre sector. És per això que Volcano ha integrat una figura clau per a la
coordinació del nostre departament de producció. Rosa Benedito ocupa el càrrec de Directora Executiva dins
de l’agència, una persona multidisciplinària i amb aptituds clau. La Rosa no només dirigeix un equip, sinó
que també centralitza els seus esforços per dinamitzar les tasques per tal de donar sempre resultats excel·lents.
Això ens dóna la capacitat per poder complir amb els objectius d’ACIT i d’aquesta manera, beneficiar sempre
tant als associats com als seus negocis. ■

Els associats d’ACiT
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ABRIL BOUTIQUE

CASA BEGUR

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES JOAN NERAS

CENTRE DE YOGA DHARANA

AGENCIA AVI IMMOBILIARIA

CLUB NAUTIC SA RIERA

AIGUACLARA HOTEL RESTAURANT

COCONUT BY ELISABET

ARQUITECTE JOSE LUIS ALONSO EIJO

DANA TABOE

ASSOCIACIO CULTURAL I ESPORTIVA EN MARXA

DESIRE BY ME

BACANAR CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS

DIFERENT RESTAURANT

BALELLAS PATRIMONIALES SA

DK8 ASSESSORS

BAR C-ROACK

DOCTOR J. BIKES

BAR CAL.LOS

DOMUS BEGUR

BAR COSCORRONES

EL MERCADER DEL MAR

BAR DE PLAÇA

EL PATI DEL TAPAS

BAR EL FAROLILLO

EL TALLER-SPLAGE

BAR L’ONA

EL TAPAS DE BEGUR

BAR L’STONETA

ESTANC DE BEGUR

BAR LA LLUNA

ET LABOREM 1969 SL

BAR RIERA

FARMACIA ES MIRADOR

BEGUR BOATS

FARMÀCIA SÒNIA TORRES I ARENY

BEGUR OPTICA

FLECA LA PALMA

BEGUR PROJECTS SL

FOTO CARRERAS-ARRAN DE MAR

BOLIVAR CONSTRUCCIONS I SERVEIS

FRANCISCO VADILLO LOPEZ

BOMBÓ LA PASTISSERIA

FULL COURT PRESS FILMS

BOUTIQUE BEGUR

GALERIAS. SOFAS I DESCANS

BOUTIQUE BLAUET

GASOLINERES ANEUOIL

CACTUS BEGUR

HOSTAL RESTAURANT ES BAS

CAL BANDARRA - LLIBERTAT GASTRONOMICA

HOSTAL SA RASCASSA

CALES BEGUR SERVEIS IMMOBILIARIS

HOTEL AIGUABLAVA

CAMPING BEGUR

HOTEL CLUC

CAN CLIMENT PLATILLOS

HOTEL EL CONVENT

CARNISSERIA DOLZ

HOTEL LETUCE SL

CARNISSERIA XARCUTERIA FIGUEROLA

HOTEL RESTAURANT GALENA “MAS COMANGAU”

Els associats d’ACiT
HOTEL RESTAURANT SA PUNTA

RESTAURANT EL JARDÍ DE CAN MARC

HOTEL SA RIERA

RESTAURANT ES FURIÓ

IMMOBILIÀRIA CALA MARQUESA

RESTAURANT HOTEL ES CASTELL-CLÀSSIC

IMMOBILIER COSTA BRAVA

RESTAURANT LA ESCALOPA

INDIANS KIDS&JUNIORS

RESTAURANT PATI BLAU

INST REP TV ANTENES J.CONGOST

RESTAURANT RECER DE LA MAR

JANé&FONT ARQUITECTURA I INTERIOR

RESTAURANT ROSTEI

JUDIT PERRUQUERIA

RESTAURANT TOC AL MAR

KUMADE

RESTAURANT TURANDOT

L’ENXANETA, GELATS D’ALTURA

RIBA COMUNICACIÓN

LA INDIANA DE BEGUR

ROSTISSERIA RESTAURANT CAN PERE

LA PETITE FLEUR GRISE

S&S BEGUR INMOBILIARIA

LA TELA

SALA D’ART FLOCS

LLIBRERIA RIBERA

SATUNA “CASAS CEMA”

LOTERIA LA ESPERANZA

SB SANDRA BISBE

LUCAS FOX

SOHO

MATERIALS CREIXELL

SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY

MIMA’T

SOYZOE BOUTIQUE

MÚTUA GENERAL

SPABEGUR / FONDA CANER HOTEL ROSA

NOTARIA DE BEGUR

SPAR BEGUR

PARADOR DE AIGUABLAVA

SUPERMERCATS JODOFI

PEIXOS ARNAU

TAVERNA SON MOLAS

PERRUQUERIA MATÓ

TAXIS CAMPASOLS

PINTURES JUAN JOSÉ SANCHEZ GILABERT

THAYS BOUTIQUE

PIZZETA RESTAURANT

TOTHORA, BAR RESTAURANT SA GARROFA

PROPERTIES COSTA BRAVA

TRANSPORTS CANER

PUBLIC BEGUR

VERDURES ANDREU

RBR INTERIORISME

VESTIRAS

RESTAURANT CAN KAI

VILLAS BEGUR

RESTAURANT CAN NASI
RESTAURANT CASA JUANITA
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Tancament 2018
i Pressupost 2019

51

TANCAMENT 2018
DESPESES

PRESSUPOST 2018

TANCAMENT 2018

Cartelleria, impremta i merchandising

7.500,00

14.126,77

Web, comunicació i audiovisuals

8.700,00

9.114,58

Secretaría, comptabilitat i assessoria jurídica

9.680,00

9.680,00

Dinamització

9.680,00

9.733,02

Extres Varis desp. Administratives

6.000,00

5.402,97

Organització esdeveniments

79.100,00

68.393,76

Endeutament

5.058,00

5.020,71

125.718,00

121.471,81

PRESSUPOST 2018

TANCAMENT 2018

Associats 120

13.560,00

11.980,00

Projecte 365

10.220,00

9.490,00

Merchandising i serveis

32.788,00

42.646,65

Ajuntament

20.000,00

20.000,00

Altres subvencions oficials

29.150,00

28.679,27

Esponsorització / col-laboracions empresarials

15.000,00

5.700,00

Aportacions extraordinaries

5.000,00

TOTAL
INGRESSOS

TOTAL

125.718,00

118.495,92
-2.975,89
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SITUACIO TRESORERIA
Pendent cobrament

1.970,00

Pendent pagament

1.853,08

Banc Sabadell

5.382,87

La Caixa

-7.929,61

PRESSUPOST 2019
DESPESES
Cartelleria, impremta i merchandising

12.000,00

Web, comunicació i audiovisuals

11.000,00

Secretaria, comptabilitat i assessoria jurídica

10.400,00

Dinamització

13.000,00

Extres Varis desp. Administratives

6.000,00

Organització esdeveniments

78.500,00

Endeutament

5.020,00

TOTAL

130.900,00

INGRESSOS
Associats 120

13.200,00

Projecte 365

10.950,00

Merchandising i serveis

40.850,00

Ajuntament

20.000,00

Altres subvencions oficials

30.900,00

Esponsorització / col·laboracions empresarials

15.000,00

Aportacions extraordinàries
TOTAL

130.900,00
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Moltes i moltes gràcies!
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Espònsors

