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• INTRODUCCIÓ. 

L’ADEM segueix el calendari d'activitats programades per la mateixa Associació i també participa de forma activa en les 
activitats de l'Ajuntament de la població, ja que des d'aquest any  2019 forma part del Consell Local de Desenvolupament 
Econòmic de Castell Platja d'Aro i s'Agaró, figura que ha creat l'àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Castell Platja 
d'Aro i s'Agaró. Obtenint d'aquesta manera la informació de primera mà respecte a totes les accions de promoció econòmica 
que estan en l'agenda de Castell Platja d'Aro i s’Agaró. 
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A CONTINUACIÓ DESTAQUEM LES ACCIONS REALITZADES DURANT L’ANY  2019. 

• GENER.  

• CAMPANYA DE REBAIXES:  A LES XXSS I RADIO  

• CAMPANYA DE REBAIXES, PRINCIPALMENT PUBLICITEM LES D'HIVERN. PER PROMOCIONAR LES 
REBAIXES DISSENYEM UNA IMATGE QUE FEM SERVIR PER XARXES SOCIALS, I S'ENVIA E-MAIL A TOTA LA 
NOSTRA BASE DE DADES 

• 30.01.2019 

• ESMORZAR DE FORQUILLA AL RESTAURANT SA COVA DE PLATJA D'ARO PER PARLAR DELS   
APARTAMENTS TURISTICS AMB LA  ATA. 
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• FEBRER. 

•  “PLATJA D’ARO IN LOVE” 

Més de 10 activitats diferents en els tres nuclis -Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró-  I amb una gran participació de public als 
diferents esdeveniments que es varen portar a terme tot aquell cap de setmana, i sempre vinculats, amb la Cultura.  
De ben segur que es vol repetir-ho al proper any! 
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• 27 DE FEBRER. 
ESMORZAR DE FORQUILLA. 
En aquest esmorzar de forquilla, la Marta Juliá ens parlarà de: Comerç, ciutats I economia circular, una 
oportunitat pel comerç de proximitat. 

(Gerent de PIMEC Girona Comerç i Presidenta de la federació de comerç de la Selva) 

LLOC :Restaurant Sa Cova de Platja d’Aro 
• Sota el titul: Ecònomia circular 
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• MARÇ. 

• 9 I 10 DE MARÇ, BOTIGA AL CARRER A PLATJA D’ARO. 

La Botiga al Carrer es fa dos cops a l’any durant tot el cap de setmana, davant de cada establiment i l’espai 
disponible és el de la façana, amb aquest sistema donem  al visitant les  facilitats per emprovar-se la roba i 
poder pagar amb targeta de crèdit i tenir coneixement de  la ubicació concreta de cada comerç. 

Per muntar aquest esdeveniment i donar una imatge unificada i acurada de l’acte facilitem als nostres 
participants: 

• Servei de taules. Lliurament i recollida porta a porta, d’aquesta manera tothom té les taules de les 
mateixes dimensions. 

• Mantell amb imatge corporativa. 
• Bosses amb imatge corporativa. 
• Publicitat de l’esdeveniment. 
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• 11 AL 13 DE MARÇ. 
• RETAIL TOUR A MILÀ 2019. A càrrec de: Oriol Cesena de Focalizza. 
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• 28 de març. DIADA DEL COMERÇ. 

• CREA, APRÈN, GAUDEIX… VIU EL COMERÇ! 
• A l’Hotel Costa Brava. 
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• 27 DE MARÇ. 

• Esmorzar de Forquilla: 
Alex Estebanell : Agora Coaching, el Coach com a eina de treball.   
LLOC : Al Restaurant Sa Cova. 
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• ABRIL. 
• SANT JORDI  2019.    -    DEL 20 AL 23 D’ABRIL. 
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• MAIG. 
• PLATJA D’ARO SERÀ EL PRIMER MUNICIPI DE CATALUNYA A PICTORITZAR PER L’AUTISME. 

• El projecte de l’associació Viu l’Autisme rep el finançament del consistori i de La Caixa 
i té el suport de l’Associació d’Empresaris del municipi. La iniciativa ja funciona en 
algunes ciutats a Estats Units o a Anglaterra. 

• Projecte pioner 
• L'objectiu del projecte, a més, és anar 

més enllà de l'àmbit municipal i 
aconseguir la col·laboració del sector 
privat. Per aquest motiu, s'han 
mostrat disposats a col·laborar amb 
l 'Assoc iac ió d 'Empresar is del 
municipi. 

• Per altra banda, expliquen els 
organitzadors, es tracta d'un projecte 
pioner a Catalunya. «No és una 
iniciativa nostra perquè ja funciona 
en països com els Estats Units o en 
alguns llocs de València, però en 
l'àmbit català seríem els primers», 
explica Sara García. 

• De fet, l'associació Viu l'Autisme i 
l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro 
van ser un dels impulsors de la 
càtedra per respecte a l'Autista a la 
Universitat de Girona (UdG) fa tres 
anys i en els propers dies presentarà 
el projecte de Pictoritzo el meu 
municipi a Girona. 

• Segons els organitzadors, una de les 
principals dificultats de les persones 
amb TEA és la comunicació i la 
interacció social, de manera que 
sovint els resulta complicat expressar 
les seves necessitats o desitjos. En 
aquest sentit, el projecte pot ser 
beneficiós. 
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• DIA INTERNACIONAL D’EUROPA, 9 MAIG. 

L’ADEM participa al “Momento Italiano” organitzat per la Camara de Comerç Italiana. 
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29 DE MAIG. 

CURS DE FORMACIÓ DE:  
"Digitalitzar-se o desaparèixer. Eines digitals útils pel comerç” 
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• 6 DE JUNY 2019. 

• 2A. TROBADA DE SOCIS al S’Agaró Hotel. 
Aquesta trobada d’Associats va comptar 
la participació de més de 80 assistents. 
I es van sortejar diferents obsequis entre 
participants.  
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• 26 DE JUNY. 
• ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS. 

El dia 26 de juny es va cel·lebrar a la sala de reunions de les Administracions Saturno 
l’Assemblea General de Socis 2019.  Hi van assistir més de 40 Associats i es va portar a terme 
l’elecció de la nova Junta seguin els procediments establerts en els estatuts. 
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• 7 DE JUNY. 
 TROBADA DE GERENTS D’ASSOCIACIONS. 

El dia 7 de juny es va portar a terme la 3a. JORNADA DE GERENTS I DINAMITZADORS D’ASSOCIACIONS 
D’EMPRESARIS DEL COMERÇ. A L’ESPAI COWORKING MUNICIPAL. Organtiza ADEM i GENERALITAT DE CATALUNYA 
CCAM. l’espai Coworking Municipal de Platja d’Aro. Organitzat per l’Associació d’Empresaris de Castell Platja d’Aro i 
S’Agaró. ADEM. Hi van assistir més de 30 gerents. Vàrem Visitar Comerços de nostre municipi: moda, Jamon Arte… 
En finalitzar es va anar a dinar en un restaurant de Platja d’Aro. 
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• JULIOL. 
• 5 DE JULIOL.   
    L’ADEM PARTICIPA UN ANY MÉS EN EL MAGIC NIGHT. 

Mags, batucades, i Establiments decorats per la festa de la nit a Platja d’Aro. 
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• 20 - 21 DE JULIOL . 

2ª Fira de del Vi “ROCK&WINE” a Platja d’Aro 
L’ADEM Col·labora en la Fira de vi “Rock and Wine” 
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• 21 DE JULIOL.. 

L’ADEM col·labora en l’organització i participa a l’Arrossada per l’Autisme al Club de Tennis de Platja d’Aro. A on es 
farà la gravació de l’últim capítol de Cuines de TV3 
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• SETEMBRE. 
7 i 8 de setembre. BOTIGA AL CARRER. (20 anys de Botiga al Carrer) 

• Es crea un reglament de participació a la botiga al carrer per tal d’assolir el màxim rendiment per tots el 
participants, mantenir una bona imatge corporativa i tenir accés a noves edicions, és indispensable 
respectar aquest reglament i les condicions de la Botiga al Carrer, especialment estar al corrent de 
pagament de quota de soci i/o inscripció. 
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• OCTUBRE.  

• Es posa en marxa la campanya de tardor a Castell Platja d’Aro i s’Agaró. Amb ressò a les XXSS. Es “rotulen" els “Mupis” 
de l’ADEM amb la nova imatge de la campanya de tardor. 

 

• 25 D’OCTUBRE. 
• Esmorzar de forquilla a l’Hotel Costa Brava 

“Gestó de la Qualitat” a càrrec de SGS 
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• NOVEMBRE. 
22 DE NOVEMBRE. IX SOPAR DE TARDOR  

- Premi Moniato – ARMANDO LODATO (Tamarindo). 
Pel seu lligam amb Platja d’Aro i per la divulgació del nom de Platja d’Aro. 
- Premi Castanya – FAMILIA GELABERT. 
Per la seva trajectòria en el sector turístic al nostre Municipi. 
- Premi Panellet – PESSEBRE VIVENT. 
Per la seva implicació social al Municipi de Castell-Platja d’Aro i s’Agaró 
- Premi Bolet– GLORIA JUANALS – Les Eroles. 
Per l’emprenedoria al Municipi de Castell-Platja d’Aro i s’Agaró 
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• DESEMBRE. 

15 I 16 DESEMBRE: “Platja d’Aro NADAL* Shopping” 

 
Participen en aquesta Acció de l’ADEM, 35 expositors. 

Es realitzen campanyes de pagament d’aquesta acció al Facebook i a l’Instagram.  
L’abast és de més 18.000persones, i un total d’aprop 30.000 visualitzacions.  
entre les dues plataformes. El cost total d’aquestes Campanyes ha estat de 200€ 

 

· Memòria ADEM 2019 ·



Associació d’Empresaris 
Castell · Platja d’Aro i s’Agaró

www.adem.cat
Correu-e: adem@adem.cat

MEMÒRIA ANY 2019

NADAL SHOPPING 2019. 
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• Més ACCIONS realitzades per l’ADEM al 2019. 

• Seguim amb més activitats i accions on s’hi participa. 
• Durant l'any  2019 -Rebem el grup de visitants dels EEUU pel tema de Creuers de Palamós.  

L’ADEM fa de guia comercial d’aquesta visita. 

• A la Jornada “Innova el teu negoci turístic”:  
 Auditori Manel Xifra Boada, Parc Científic i Tecnològic de la UDG 

• Visita al Centre Nacional de Supercomputació Amb l'Alcalde de Castell-Platja d'Aro I s'Agaró, Sr. 
Maurici Jimenez, La Vice-consul de Itàlia la Sra. Manuela Carmenati i el President de PIMEC Sr. Josep 
Maria Vergés. 

• Participació en les Jornada Técnica de Comerç a LLoret de Mar, organitzat per la UDG i Focalizza. 

•  Participació a la presentació del Pla de Millora Continua del Comerç a Platja d’Aro 

· Memòria ADEM 2019 ·
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• Es participa en taules rodones i jornades de formació com:  

• Ocupació i la formació en el sector terciari del turisme del Baix Empordà 

• Jornades turisme accessible del Consell Comarcal del Baix Empordà. 

• Continuem fent els esmorzars de forquilla amb els nostres Associats de manera periòdica amb 
Empresaris i Socis d’altres localitats.  

• Seguim en els projectes Europeus TNL MOBILITY 
• Rebem participants de la ciutat de Marburg (DE) 

• PRESÈNCIA A LES XARXES SOCIALS I WEB 
o Facebook 

▪ Més de 4.280 fans a la pàgina. a 1 de gener 2020  (+60) 
▪ Seguim generant una mitja de més de 800 publicacions/any 
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o Amb una mitja de lectura de 362 persones d’abast diari .El pic màxim va ser el 27 de febrer amb 16.643 
d’abast. 

o 13 esdeveniments a Facebook amb un abast de 4000 vistes. 
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o Instagram  2019 
▪ https://www.instagram.com/empresaris_platjadaro/ 
▪ Hem augmentat respecte l’any anterior en 480 els seguidors, ara en tenim 1.520 

o Canal de YouTube des del novembre 2106 

▪ https://www.youtube.com/channel/UCUD57g3pPl3tC1t04PXsMNQ 

o La Web s’actualitza amb cada acció de l’ADEM  

▪ Llistat dels esdeveniments anuals de l’Associació des del 5/2012. 
▪ Amb una mitjana de 80/90 visites diàries ( 2019) 

o Les fotos de totes les activitats organitzades de l’ADEM al Flickr 

▪ https://www.flickr.com/photos/aecps/albums 

▪ I a la Mateixa Web de l’ADEM 

· Memòria ADEM 2019 ·
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• NEWSLETTERS 

o Es fan 14 newsletters en el  2019 de l’ADEM, s’envien a uns 400 comptes de e-mail. de la base de 
dades generica i a 189 dels Associats. 

o Aquest també s’ha fet servir el canal de e-mail-directe per accions de notificacions puntuals als 
Associats. 
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• DIFUSIÓ I CAMPANYES PUBLICITÀRIES. 

Durant tot l'any  2019, s'han efectuat campanyes i accions publicitàries en diferents mitjans Com poden ser: 
Catalunya Ràdio, RAC1, Ser Cat, EL Punt Avui, Diari de Girona 

 

 

• I a les XXSS de FACEBOOK i INSTAGRAM. Arribant gairebé a les 100.000 vistes. (96.288) 
· Memòria ADEM 2019 ·
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• A L’ADEM TENIM REPRESENTACIÓ EN LES SEGÜENTS ORGANITZACIONS: 

• Cambra de Comerç Indústria i Navegació de Sant Feliu de Guíxols. 
• PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya). 

• Al Consell Local de Desenvolupament Econòmic de Castell-Platja d'Aro i S’Agaró. 

• Participem al Pla Director d’Equipaments de l’Ajuntament de Castell-Platja d'Aro i S’Agaró. 

• Cambra de Comerç de Palamós. 

• Diputació de Girona. 
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www.adem.cat 

· Platja d’Aro, Gener 2020 ·
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