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1-INTRODUCCIÓ.

En un principi, les previsions per al 2022 indicaven una possible millora en la situació
pandèmica i una tornada progressiva a la normalitat (sempre i quan noves variants ho
permetessin). 

Taquem l'any 2022, i és moment de fer balanç, un any en el que el sector turístic
aconsegueix la recuperació total després de la pandèmia. La fortalesa de la demanda,
sobretot del turisme de proximitat i la recuperació  consolidada del turisme internacional
han vençut les incerteses generades per la inflació. La temuda parada per la crisi
energètica i la guerra a Ucraïna han permès al sector aconseguir uns nivells d'activitat
millors que els anys previs a la pandèmia.

El turisme es confirma, de nou com el gran motor econòmic del nostre municipi. A nivells
estatals eleva el PIB fins al 12.2%.

El negoci generat pels propi turistes de proximitat, que han intensificat el seus viatges
domèstics en els últims anys per efecte de la pandèmia, han sigut el principal suport de la
recuperació aconseguida el 2022. La reactivació de la demanda dels viatgers
internacionals no ha sigut total, però sí ha millorat i no ens ha fallat el sempre fidel 
 turisme francès.

BONES PREVISIONS PEL 2023

Les previsions de cara a la temporada turística 2023 són molt bones, almenys s'espera
igualar la bona ocupació del 2022. Malgrat la incertesa sobre l'evolució de la demanda, per
la pujada de preus i tipus d'interès, i una eventual parada en el consum pels riscos
econòmics 

El sector turístic però, haurà de fer front a riscos que s’emmarquen en un context de
regionalització de les cadenes de valor globals, la polarització entre regions mundials,
l’emergència climàtica i la guerra a Ucraïna. Esperem que la nostra destinació no es vegi
molt afectada per aquests riscos.

  

2022,  EL TURISME ES RECUPERA I  SUPERA
LES PREVISIONS. 



L'ANY 2023 S'HAN OBERT AL PÚBLIC 4 PUNTS D'INFORMACIÓ I D'ATENCIÓ
TURÍSTICA. 

L'OFICINA DE TURISME del Parc del Bon Repòs  i 3 PUNTS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA
els mesos de juliol i agost: un al Centre d'Interpretació de la Pesca (que acollia l'exposició
de les fotografies premiades i finalistes del XXII Concurs de fotografia de les Terres de
l'Ebre), un al centre comercial de Les 3 Cales i un altre a l'entrada de Calafat.

L'any 2022 van ser ateses un total de 24.150 persones a les 4 Oficines d'informació
turística (un 5% més que l'any anterior). 

PROCEDÈNCIA

Les dades de la procedència del visitants a l'Oficina de Turisme durant el 2022 reflecteixen
una lleugera tendència  a l'alça del turisme internacional tornant als nivell d'abans de la
pandèmia.

PROCEDÈNCIA TURISME NACIONAL (CATALUNYA + ESPANYA) : 64%
PROCEDÈNCIA TURISME INTERNACIONAL : 36%

       

2-INFORMACIÓ I ATENCIÓ
TURÍSTICA.

           

PROCEDÈNCIA DELS VISITANTS ALS PUNTS
D'INFORMACIÓ TURÍSTICA:

CATALUNYA: 47% (+1%)
ESPANYA: 18,4% (-1,8%)
FRANÇA: 22,5% (+4%)
REGNE UNIT: 3% (+1,5%)
ALEMANYA: 3% (+1%)
SUÏSSA: 2% (+1)
BÈLGICA: 1,5% (+0,5%)
ITÀLIA: 0,6% (+0,3%)
HOLANDA: 1% (+0.5%)
RESTA DE PAÏSOS 1% (-0,4%)

       



3-INFORMACIÓ I ATENCIÓ
TURÍSTICA.



AMB QUI VIATGEU?

4-INFORMACIÓ I ATENCIÓ
TURÍSTICA.
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L'ocupació turística a la nostra població va començar amb molt bones dades per Setmana
Santa, continuant la tendència a l'alça durant la resta de la primavera, de l'estiu i part de la
tardor. Tenint en compte que ja veníem d'una molt bona temporada l'any anterior 2021.

El juliol va suposar un augment del 4,6% respecte el 2021, i el mes d'agost va superar en
un 2% l'any anterior, apropant-nos a l'ocupació plena la primera quinzena d'aquest mes.

OCUPACIÓ JULIOL:  Hotels 92%, càmpings 60% i habitatges d'ús turístic 90% = 80,66%
OCUPACIÓ AGOST: Hotels 98%, càmpings 90%  i habitatges d'ús turístic 95% = 94,3%

L'ocupació mitjana dels mesos de juliol i agost va suposar un 88,68% (85,15% el 2021).

La bona climatologia van permetre desestacionalitzar la temporada amb una bona ocupació tant al
setembre com a l'octubre, principalment els caps de setmana. 

           

5-OCUPACIÓ TURÍSTICA.



6-OCUPACIÓ TURÍSTICA.



           

7-OCUPACIÓ TURÍSTICA.



8-OCUPACIÓ TURÍSTICA.



           

9-OCUPACIÓ TURÍSTICA.



VISITES A LA PÀGINA WEB: 402.813
NÚMERO D'USUARIS: 113.068

           

10-PROMOCIONS ONLINE:
ANALÍTICA WEB TURISME.



           

11-PROMOCIONS ONLINE:
ANALÍTICA WEB TURISME.



           

12-PROMOCIONS ONLINE:
ANALÍTICA WEB TURISME.



L’AMETLLA DE MAR CONSERVA EL SEGON LLOC AL RÀNQUING DE LES
DESTINACIONS CATALANES A INSTAGRAM (segons estudi d’APTALC desembre
2022).
Promoció turística a les xarxes socials.
En els últims anys s'ha donat un salt molt important en l'ús de les xarxes socials en les
DMO’s (Destination Management Organisations, és a dir les Oficines de Turisme en la
seva definició més àmplia); passant d'una presència testimonial poc activa en tot just
una o dues plataformes (Facebook i Instagram principalment) gestionades directament
amb personal de la mateixa Oficina de Turisme, a externalitzar el servei de Community
Manager i passar tenir una presència més activa en tres o més xarxes socials ( Facebook,
Instagram, Twitter, etc...)
Això ens demostra la importància que ha passat a tenir el Social Media com a mitjà de
promoció turística a causa de la gran acollida que han generat a nivell mundial les xarxes
socials amb milions i milions d'usuaris connectats cada dia. Ningú consumeix alguna
cosa que no coneix, per això s'ha tornat indispensable donar a conèixer els atractius i
serveis turístics al major nombre de persones, usant els mitjans idonis per a comunicar
aquesta informació de forma eficaç i directa perquè desperti l'interès de turistes
potencials. És a dir, ser visibles allà on està la gent.
El rànquing.
Coincidint amb aquestes dates, i com cada any, l’Associació de Professionals de Turisme
de l’Administració Local a Catalunya (APTALC) ha fet una anàlisi de la presència de les
marques turístiques catalanes a Instagram. 
De la utilitat turística d'Instagram no hi ha cap dubte: es generen milers d'imatges que
projecten aspectes positius del territori i que es poden utilitzar per a promocionar-lo,
genera autoestima entre els ciutadans propis, informa, motiva i inspira futurs visitants,
posiciona les destinacions en l'imaginari col·lectiu, i un llarg etcètera d'aspectes que els
gestors cal que valorin. Instagram s’ha convertit en la xarxa social turística per
excel·lència.
Aquesta llista s'ha elaborat en base només als comptes oficials de les destinacions, és a
dir, els que corresponen als organismes encarregats de la gestió turística del territori
(sigui en l'àmbit administratiu que sigui i es gestionin directament o a través d'un servei
extern).
S'han tingut en compte el nombre de seguidors (followers) i no altres aspectes com són
el nombre de fotografies penjades per cada organisme o el nombre de fotografies
etiquetades amb una determinada etiqueta (hashtag).
Encapçala el rànquing el compte de Turisme de Barcelona amb 437.00 seguidors, per
segon any consecutiu el compte de l’Ametlla de Mar Turisme conserva el segon amb
42.800, i en tercer lloc ens trobem el compte de Tarragona Turisme amb 39.100.
Completen el TOP5 Girona amb 30.000 i Salou amb 22.450 seguidors.

13-PROMOCIONS ONLINE:
XARXES SOCIALS: INSTAGRAM.



14-XARXES SOCIALS: INSTAGRAM.



           

15-PROMOCIONS ONLINE:
XARXES SOCIALS.

EVOLUCIÓ DELS SEGUIDORS A LES XARXES SOCIALS, UN AUGMENT DE 115.000 
EN 8 ANYS.

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020
2021

2022

125 
100 

75 
50 
25 

0 

 
PAÏSOS DE PROCEDÈNCIA DELS NOSTRES SEGUIDORS A FACEBOOK.



 AUDIÈNCIA DELS NOSTRES SEGUIDORS A LA PÀGINA FACEBOOK:

           

16-PROMOCIONS ONLINE:
XARXES SOCIALS.



           

Possiblement tenir un blog corporatiu indexat a la web és una de les millors eines de
branding i un element clau en les estratègies de màrqueting que s’utilitza per donar-nos  a
conèixer als visitants i que ens  permet interactuar amb ells d’una manera més propera
que a la web. En l'època digital en la qual vivim, no tenir un blog corporatiu pot ser una
gran pèrdua per a una destinació turística, ja que podem perdre tots els beneficis que
comporta tenir-lo.

Durant el 2021 es van publicar varis articles al blog relacionats amb els actius turístics
com la gastronomia, les platges o activitats complementàries, incorporant les accions
resultants del treball de diagnosi del blog.

           

17-PROMOCIONS ONLINE:
BLOG.

Avantatges de tenir un blog corporatiu:

Dóna veu a l’entitat, genera confiança i fidelitza.
Augmenta la notorietat i reputació online de l’entitat.
Crea comunitat i estableix diàleg amb els grups
d'interès.
Genera trànsit online i retroalimentació en
canals digitals.
Millora el posicionament SEO de la pàgina.
Capta clients potencials, ajuda a aconseguir nous "leads" i vendes.
Permet informar els clients de les novetats de
la destinació.
Dona suport i servei al visitant.
Augmenta el coneixement de l’audiència.

           



           

18-VISITES GUIADES A LES
FORTIFICACIONS + PASSEJADES
HISTÒRIQUES.

Des de l'Àrea Municipal de Turisme aquest 2022 s'han consolidat les visites guiades a la
nostra població amb un èxit d'acollida per part dels visitants. Un any ja sense restriccions
en els grups.

 
 

PASSEJADES HISTÒRIQUES PELS CARRERS DE L’AMETLLA DE MAR.

Embarca’t a conèixer els carrers i la història d’un poble que batega amb el sol, la pluja, els
vents i els treballs de la mar i la terra. Descobreix l’Ametlla de Mar, l’essència d’un poble de
pescadors a través d’un ampli reportatge fotogràfic al llarg dels seus carrers més antics.
Dies: Els dimarts i dijous de juliol i agost.  
                                                                                                                                             
 Horari: 19:00 h (durada aproximada 1,5 h). Preu: 3€/persona (gratuït menors de 14 anys)     
Punt de Trobada inici ruta: Oficina de Turisme del Parc del Bon Repòs.                                   
Inscripcions a l'Oficina de Turisme: 977456477

DESCOBREIX LA HISTÒRIA DEL BÚNQUER DE LA GUERRA CIVIL DE L’AMETLLA
DE MAR.
Com molts altres municipis, la costa de l’Ametlla de Mar va ser fortificada durant la Guerra
Civil Espanyola ja que es sospitava d’un possible desembarcament del bàndol Nacional
arribat des de Mallorca. Un bon exemple el tenim amb els búnquers situats prop del port
natural de l’Estany i que es troben en perfecte estat de conservació.
Dies: Els dimarts i dijous de juliol i agost.  
                                                                                                 
Horari: 10:00 h (durada aproximada 1,5 h). Preu: 3€/persona (gratuït menors de 14 anys).     
Punt de Trobada inici ruta: Centre d’Interpretació de la Pesca (Ctra. del Port s/n). Després
els participants es desplacen al búnquer de la Guerra Civil situat a 2 Km fora del casc urbà,
per tant es necessita vehicle propi.  
    



           

19-VISITES GUIADES A LES
FORTIFICACIONS + PASSEJADES
HISTÒRIQUES.



PRESENTACIÓ DE LES VISITES GUIADES A “LES FORTIFICACIONS”.

Acte de presentació de les visites guiades al Búnquer d’Artilleria de Costa de la Guerra
Civil Espanyola ubicat a l’Ametlla de Mar.

El dissabte 4 de juny a les 10 h del matí es va realitzar a l’acte de presentació de
l’activitat de les visites guiades al Búnquer d’Artilleria de Costa, conegut popularment
amb el nom de “Les Fortificacions”.

Aquesta construcció militar es va dissenyar i realitzar en els primers mesos del conflicte
bèl·lic dins d’un pla de defensa de la costa catalana. Molt ben conservada, la seva visita
permet conèixer com la població de l’Ametlla de Mar va viure aquesta part de la
història.

Els inscrits a l’activitat van gaudir excepcionalment d’una conferència sobre recreació
històrica i expositors amb material de l’època, així com la presència de varis recreadors
històrics que varen ambientar el búnquer, a càrrec del grup Recreació i Patrimoni Junts.
A més, es va realitzar una visita guiada a les instal·lacions .

Aquesta jornada va servir per engegar les visites guiades que es van realitzar els dimarts
i dijous al matí durant tota la temporada d’estiu, prèvia inscripció a l’oficina de Turisme.

 

           

   

20-VISITES GUIADES A LES
FORTIFICACIONS + PASSEJADES
HISTÒRIQUES.



           

21-VISITES GUIADES A LES
FORTIFICACIONS + PASSEJADES
HISTÒRIQUES.



           

22-NOVETAT 2022: NOVA WEB.



23-NOVETAT 2022: NOVA APP.
TOTAL DESCÀRREGUES DE L'APP:

 
ANDROID 1.200

IOS (iPHONE iPAD) 850



           

           

24-PROMOCIONS OFFLINE:
MITJANS DE COMUNICACIÓ.

Mitjans de comunicació
amb accions de publicitat,
convenis i/o publicació
d'articles durant el 2022:

Premsa escrita:
Descobrir Cuina
Descobrir Catalunya
Més Tarragona
Més Ebre
L'Ebre
Costa Dorada Magazine
Magazine de Turisme
Sortida (Andorra)
Cap Catalogne (França)
El Punt
Viu a fons
Turismedia
La Vanguardia
L'Ara

           

 
 
 

Campanyes de promoció a diferents mitjans de comunicació mitjançant convenis
anuals de col·laboració. 
Redacció de notes de premsa vinculades a notícies generades des de l'Àrea
Municipal de Turisme.
Difusió de totes les activitats de l'agenda cultural i festiva de l'Ametlla de Mar.
Assistència a programes de TV i entrevistes radiofòniques.
Subministrament de continguts, ja sigui de text com audiovisual, als mitjans que
així ho sol·liciten.

 
 

           

Ràdio:
Imagina Ràdio
Ràdio FlaixBac
Ràdio FM Ebre
Ràdio Conca
RAC 1
RAC 105
Cadena Dial
Los 40
COPE

TV:
La Xarxa
Canal Terres de l'Ebre
Canal 21
Mitjans digitals:
Viu la festa
Fem Turisme
Festa Catalunya
Aguaita
Surt de casa
 

      



           

Els viatges de familiarització (en anglès fam trips o fam tours) són viatges de cortesia que
s'ofereixen a operadors turístics o agències de viatges perquè puguin viure l'experiència d'una
destinació turística en primera persona. L'objectiu d'aquests viatges és aconseguir un millor
coneixement del producte i una relació més propera, millorant la comercialització en un futur.

Hi ha dues classificacions de viatges de familiarització:

     Fam trips: Oferts a operadors turístics o agències de viatges, perquè aconsegueixin
familiaritzar-se amb el destí que després vendran i el coneguin íntegrament.
     Press trips: Oferts a la premsa, amb la finalitat que reprodueixin les experiències en el seu
viatge de forma directa i detallada.

Els fam trips i press trips són una eina molt útil per a la promoció turística i que s'han vist també
afectats per les diferents restriccions de mobilitat.

Durant el 2022 es va portar a terme una sessió fotogràfica a la nostra costa per crear la imatge
de gastronomia i de platja d'una de les campanyes del Patronat de Turisme de les Terres de
l'Ebre.

Es va incentivar a través de les xarxes les votacions al concurs del mitjà digital Nació Digital
resultant en primer lloc l'Ametlla de Mar com a poble més bonic de Catalunya entre d'altres 30
candidatures.

L'Ametlla de Mar va ser escenari de gravacions per a la promoció del Challenge Cycling Terres
de l'Ebre.

ALTRES FILMACIONS 2022:

Intro últim programa FAQS.
Spot Nintendo Switch.
Curtmetratge Clara Simó.
Clara Simó campanya “advisors” 
de l'Agència Catalana de Turisme.
Programa "La recepta perduda".
Vide clip Manu Guix.
Famtrip alumnes Turisme URV.
Campanyes amb influencers:
Cesc Escolà, Marina Comes, etc..
Programa de TV3 Joc de cartes.
Vídeo promocional Jornades de la galera.

           

25-PROMOCIONS OFFLINE:
FAMTRIPS, PRESSTRIPS,RODATGES.



           

           

 26-PROMOCIONS OFFLINE:
FAM TRIPS, PRESS TRIPS, RODATGES.



           

           

27-CONVENI AMB NÀUTIC PARC COSTA
DAURADA/TERRES DE L'EBRE.

 

           

El 2022 l'Estació Nàutica (ara Nàutic Parc) es va  consolidar com una gran
plataforma per a la promoció i comercialització d'activitats nàutiques del 7
municipis que la formen part: Salou, Cambrils, Mont-Roig, l'Hospitalet de l'Infant,
l'Ampolla, Deltebre i l'Ametlla de Mar, aconseguint un augment d'un 40% de venda
d'activitats.

Accions portades a terme des de l'Estació Nàutica:
Organització de press trips i fam trips.
Reportatges i insercions de notícies a premsa.
Edició de catàlegs i guies de producte de temporada.
Actualització del material audiovisual.
Assistència a fires i esdeveniments.
Participació en workshops.
Acords de comercialització amb portals turístics com
Booking Experience, Ceetiz,..
Participació i col·laboració en campanyes de l'Agència
Catalana de Turisme.
Participació en jornades de formació en ecoturisme.
Manteniment i actualització de la pàgina web.
Promocions a les xarxes socials i al bloc.
Edició de butlletins electrònics.

 

           



           

           

28-CONVENI AMB NÀUTIC PARC
COSTA DAURADA/TERRES DE L'EBRE.

40% MÉS DE NEGOCI EL 2021

L’entitat, vinculada a ajuntaments com el de l’Ametlla de Mar, ha superat el rècord de
xifres que va assolir el 2019, amb un 38% de negoci més que el 2020.

L’aposta de xàrters i vela lleugera per desestacionalitzar la temporada i l’impuls d’un nou
sistema de codis QR per fer reserves d'activitats nàutiques des de l’allotjament on es
troben els clients són alguns dels reptes per al 2023.

Nàutic Parc Costa Daurada i Terres de l’Ebre ha tancat el 2022 amb un 40% més de
volum de negoci respecte al 2021, superant així el rècord obtingut el 2019. 

Amb aquesta xifra rècord, es reafirma l’auge de les activitats nàutiques que promou
aquesta associació mixta (pública i privada), vinculada als ajuntaments de l’Ametlla de
Mar, Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp, l’Hospitalet, l’Ampolla i Deltebre i que treballa
amb empreses associades d’aquests municipis.

A més, aquest 2022, Nàutic Parc va commemorar els 20 anys i ho va fer amb l’obtenció
de dos premis: a Espanya, atorgat per la prestigiosa publicació turística Hosteltur; i el
Jordi Cartanyà, que concedeix el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, com
a ‘millor proposta de solucions tecnològiques per a la comercialització turística’.

El 2023 apostarà per captar nous clients per a xàrter i vela lleugera que ajudin a
desestacionalitzar la temporada. També té previst implementar un nou sistema de codis
QR perquè els clients reservin des del seu allotjament. De fet, l’Ametlla de Mar ja està en
període de proves d’aquest sistema.

Nàutic Parc és el domini nàutic i turístic més gran de Catalunya, amb 95 quilòmetres de
litoral, entre el cap de Salou i el cap de Tortosa.

 

           



           

           

29-ACCIONS AMB L'AGÈNCIA CATALANA
DE TURISME (VILES MARINERES).

 

      

La marca Barris i Viles Marineres té com objectiu agrupar barris i viles catalanes que es
troben a la costa i que preserven i difonen el seu caràcter i essència marinera sota una
marca comuna. Que faciliti la seva promoció per tal de posicionar-les com a
destinacions turístiques a nivell nacional i internacional, tot promovent el turisme de
costa de qualitat com a eina de desenvolupament i diversificació econòmica d’aquestes
localitats.

La marca busca crear sinèrgies entre barris i viles, tot oferint una plataforma de diàleg i
intercanvi d’experiències i coneixements en l’àmbit turístic. Facilitant la comunicació i la
col·laboració entre les viles i l’ACT com a organisme encarregat de la promoció turística
de Catalunya promovent el desenvolupament de nous productes turístics en el marc de
les destinacions marineres. La marca té la vocació de potenciar la diversificació
territorial a la costa de l’activitat turística i d’esdevenir, a mig termini, una referència
mundial en la promoció de destinacions marineres petites sota una marca comuna.

Barris i Viles Marineres és una marca basada en la promoció conjunta del patrimoni
mariner de la costa catalana. Pretén posar en valor aquest element tan propi i definidor
que caracteritza les destinacions de la costa que han sabut conservar el seu patrimoni
mariner i pesquer, creant un ambient acollidor i diferenciador. La diversitat dels
membres, on hi ha tant barris com viles, defineix la diversitat de Catalunya i permeten
portar a terme una comunicació i promoció conjunta nodrida per l’aportació de
cadascuna de les parts.

L’estabilitat en el nombre de membres i la bona participació en les jornades tècniques
desenvolupades fins ara, han permès constatar, i facilitar, la voluntat de treball conjunt i
en equip, que caldrà posar en marxa en aquesta nova etapa que s’obre amb la definició
d’aquest pla de comunicació. Tot mantenint i aprofitant cadascun dels atributs que
conformen la marca, aquesta s’ha de concebre i projectar com una xarxa que proposa
una experiència rica i complexa basada en uns valors i principis propis i comuns a
tots els membres. En major o menor intensitat, aquests valors, enriquits amb el to
diferencial que hi aporta cada membre pel que fa a l’oferta concreta, han de constituir la
proposta de valor afegit que la marca ofereix tant al visitant per al seu gaudir, com a les
pròpies localitats per a la seva promoció en el marc d’aquesta. 

           



           

           

30-ACCIONS AMB L'AGÈNCIA CATALANA
DE TURISME (VILES MARINERES).

 

      

El repte de la marca de cara als propers anys serà, doncs, transmetre aquesta proposta
de valor als mercats públics objectius de manera eficaç, eficient i efectiva, fent que això
es tradueixi en una major freqüència turística, i una major despesa turística, als barris i
viles que constitueixen la marca.

Un dels objectius importants d’aquest Pla de Comunicació és aconseguir la implicació,
de manera coordinada i complementària, de tots els agents territorials (Patronats i
municipis) en la promoció de la marca més enllà d’aportar una guia clara per tal d’alinear
el missatge i les polítiques comunicatives de tots els implicats. També és important
definir quin és el rol de cadascun d’ells, marcant en certa manera la comunicació que
aquest adquireix envers la marca i resta d’agents.

           



           

           

31-ACCIONS AMB L'AGÈNCIA CATALANA
DE TURISME (VILES MARINERES).

 

      

ACCIONS MÉS IMMEDIATES
-Facilitar el logotip de la marca i la seva guia d’estil als afiliats.
-Dissenyar i facilitar els models d’elements de senyalització de la marca per la via pública
als municipis.
-Pàgina web específica. Dedicar una url específica a la marca al Catalunya.com.
-Dedicar a la marca un mínim de publicacions als seus perfils a xarxes socials.
-Tots aquells blocs que es disposi en els mercats internacionals on l’ACT disposa de
Centre de Promoció Turística. 
-Mencionar la marca quan des de les xarxes socials d’altres es comparteixi informació
sobre un municipi que en formi part, tot especificant l'etiqueta oficial de la marca.
-Incloure l'etiqueta de la marca a totes les publicacions en perfils propis que tractin la
marca o algun dels seus membres.
-Definir anualment un pla d’accions de promoció internacional propi de la marca, amb un
mínim de 6 accions específiques en un mínim de 2 mercats diferents.
-Vetllar per incloure els membres de la marca en altres accions de promoció que no són
específiques de la marca, tot indicant sempre que pertanyen a la marca i explicant
breument aquesta.
-Donar suport a les iniciatives que portin a terme els patronats i/o els ajuntaments.
-Incloure el logotip a les notes de premsa relacionades amb temes turístics i de promoció
del municipi.
-Fer menció de la pertinença a la marca en els continguts promocionals i de comunicació
sobre els esdeveniments i campanyes de promoció.
-Potenciar l’ús de la paraula “mariner/a a l’hora de promocionar els municipis, i altres que
se’n deriven com nàutic, gastronòmic, pesca, etc...
-Mostrar els valors de la marca a través de les comunicacions que es fan des de l’àrea de
turisme i els altres departaments.
-Conscienciació ciutadana.
-Participació voluntària a la Jornada anual portes obertes “Barris i Viles Marineres”.
-Organització d’una acció anual per donar a conèixer la marca entre la ciutadania.

           



           

           

32-ACCIONS AMB L'AGÈNCIA CATALANA
DE TURISME (GRAND TOUR CATALUNYA).

l Grand Tour de Catalunya (GTC) és un itinerari per conèixer, descobrir, viure, tastar i gaudir
de Catalunya en vehicle. 
És un viatge i molts viatges a la vegada perquè cada viatger se’l pot organitzar al seu gust, el
pot recórrer al seu ritme, en qualsevol moment de l’any, i triar entre una gran oferta
d’experiències diverses a fer.
El Grand Tour de Catalunya és una eina de dinamització per al sector turístic fruit d’una tasca
de desenvolupament cooperatiu. En el projecte hi han treballat conjuntament l’Agència
Catalana de Turisme, la Direcció General de Turisme (DGT), que inclou la Xarxa d’Oficines de
Turisme de Catalunya, i els diferents patronats de Turisme de les Diputacions de Barcelona,
Tarragona, Lleida i Girona, així com Foment Torisme Val d’Aran i Turisme de Barcelona.
Un producte turístic en format ruta per recórrer tot Catalunya amb vehicle i en diferents
dies, descobrir els seus principals atractius patrimonials, naturals i enogastronòmics, així com
conèixer la seva gent, les seves costums i les seves tradicions.

El Grand Tour de Catalunya és un recorregut dissenyat seguint les bases del model turístic
sostenible que impulsa l’ACT: un turisme distribuït de forma equilibrada per tot el territori,
diversificat i de qualitat, que permet descobrir la destinació durant tot l’any.
En el Manual de comercialització hi trobareu tota la informació que necessiteu sobre el
Grand Tour de Catalunya: la descripció, els detalls de la ruta, els materials promocionals…
A més, també inclou el Manual d’ús de la marca i detalla quins requisits han de complir les
empreses que vulguin proposar alguna experiència turístiques formar part del Grand Tour de
Catalunya, els passos que cal seguir i la documentació requerida per formalitzar-ho.

 

           



           

           

33-ACCIONS AMB LES VILES MARINERES
DE LES TERRES DE L'EBRE. JORNADES DE
LA GALERA.

 

      

JORNADES DE LA GALERA
De l’11 de febrer al 13 de març de 2022 

Accions realitzades:
 
Disseny material gràfic, adaptacions i actualització microsite: 
- Disseny i impressió de cartells i desplegables (1.000 i 6.000 respectivament) 
- Disseny i impressió de minutes (10.000 unitats) 
- Adaptacions campanya online 
- Enviament cartells, desplegables i minutes 
- Actualització microsite terresdelebre.travel/jornadesgalera
Despesa: 6208,69 € 
Campanya On-line: 
- Nació Digital: Del 10 de febrer al 13 de març, robapàgines doble, 108.427 
impressions contractades, 273 clics.
- Aguaita: Del 10 de febrer al 13 de març, bàner columna dreta a portada i 
intertext, 360.082 impressions, 776 clics.
- Descobrir Catalunya: Del 10 de febrer al 13 de març, inserció de 
robapàgines, 63.730 impressions, 69 clics. 
- Cuina.cat: Del 10 de febrer al 13 de març, inserció de robapàgines, 19.469 
impressions, 20 clics. 
- Ets el que menges – Soy como como: Del 14 de febrer al 13 de març, 
inserció de bàner a la home. Inserció de bàner lateral i bàner capçalera a la 
secció article home. Redaccional a la mateixa secció durant les mateixes 
dates. Enviament newsletter. Difusió a xarxes socials pròpies. 1300 
impressions. 



           

           

34-ACCIONS AMB LES VILES MARINERES DE LES
TERRES DE L'EBRE. JORNADES DE LA GALERA.

 

      

- Facebook i Instagram: campanya a les xarxes socials del Patronat en format 
page post link del 4 de febrer al 13 de març, adreçada a individus de 30 a 60 
anys a Catalunya, zona nord Castelló i baix Aragó i amb interès afí a 
foodies. 1.054.445 impressions, 1.338 clics.

- Organització del concurs Jornades Gastronòmiques de la Galera + DO 
Terra Alta a les xarxes socials. 

Campanya Ràdio: 
- Rac1: 10 falques. 
- Catalunya Ràdio: 25 falques.
- Ràdio Ulldecona: 89 falques. 
- Los 40 València: 19 falques.
- Ser Castelló: 8 falques.

El període d’emissió de les falques va ser del 10 de febrer a l’11 de març. 
Despesa: 8.789,08€.

Altres difusions gratuïtes: 
- Ràdio Estel Catalunya, programa Trotamundos, tall de veu sobre les 
Jornades Gastronòmiques de la Galera, 29 de gener. 
- https://catalunyacomestible.com/calendari/jornades-gastronomiques-de la-galera-a-les-
terres-de-lebre/



           

           

35-ACCIONS AMB LES VILES MARINERES DE LES
TERRES DE L'EBRE. CAMPANYA DE COMUNICACIÓ
AL PAIS BASC.

 

     

CAMPANYA PAIS BASC

Campanya de comunicació adreçada al mercat turístic emissor del País Basc, 
Navarra i La Rioja. La campanya va estar activa del 15 de març al 3 d’abril. 

Accions realitzades: 
Actualització microsite https://terresdelebre.travel/villasmarineras/ 
Despesa: 130,68€ 

Campanya: 
- Ràdio (del 15 al 26 de març). 
Cadena 100 Bilbao, 20 falques. 
Euskadi Gaztea, 20 falques. 
Euskadi Irratia, 20 falques.
Radio Euskadi, 20 falques. 
R. Bilbao FM y R. Bilbao OM (Cadena Ser), 19 falques.
Los 40 Bilbao, 16 falques.
Cadena 100 Calahorra, 29 falques. 
Los 40 Rioja, 20 falques. 
Cadena 100 Pamplona y Alsasua, 29 falques.
R. Pamplona y R. Alsasua (Cadena Ser), 29 falques. 

- Online (del 21 de març al 3 d’abril) 
Diariodenavarra.es, notícia patrocinada, 2007 pàgines vistes, 
878 usuaris.
Diariodenavarra.es, dobleroba 300*600, 217.052 impressions, 
616 clics. 
Elcorreo.com, notícia patrocinada. 
Elcorreo.com, dobleroba 300*600, 200.112 impressions, 564 
clics, 0,28% CTR .
Diariovasco.com, dobleroba 300*600, 300.021 impressions, 
1.250 clics, 0,42% CTR .
Viles Marineres 2022. 
Larioja.com, dobleroba 300*600, 300.000 impressions, 
1.585 clics, 0,53% CTR .



           

           

36-ACCIONS AMB LES VILES MARINERES DE LES TERRES
DE L'EBRE. CAMPANYA DE COMUNICACIÓ A FRANÇA.

 

      

CAMPANYA A FRANÇA

Campanya de comunicació dirigida al mercat turístic emissor francès, més
concretament a les regions de Rhône Alps i Occitania. 

La campanya va estar activa del 9 de maig al 10 de juny de 2022. 

Accions realitzades: 

Adaptacions i actualització de creativitats microsite:
www.terresdelebre.travel/villagesdepecheurs 

Campanya On-line: - Estratègia de mitjans Momentum: redaccionals i insercions de
Viles Marineres de Terres de l’Ebre a sites de contingut redaccional de premsa. 

Lifestyle, sports i moto. Sites líders al mercat francès i amb elevada cobertura: 697.338
impressions, 8.424 clics.

Campanya a través de page post photo i imatge stories a Facebook i Instagram:
972.233 impressions, 669 clics. 

Campanya a través de Youtube: 239.085 impressions, 422 clics i 121.953
visualitzacions. 

Campanya amb Le Parisien, al seu portal www.leparisien.fr amb inclusió de bàners
preroll i skin amb enllaç directe a www.terresdelebre.travel/villagesdepecheurs
(208.310 i 208.359 impressions respectivament i 201 i 697 clics respectivament) Total
de la campanya: més de 2,3 milions d’impressions, 10.413 clics i 121.953
visualitzacions. 



           

           

37-ACCIONS AMB EL CÒRNER DE
COMUNICACIÓ AMB EL PATRONAT DE
TURISME DE LES TERRES DE L'EBRE.
ACCIONS DEL CÒRNER DE COMUNICACIÓ I MÀRQUETING 2022.

La proposta de córner comunicació i màrqueting per l’any 2022 ha volgut considerar tres
elements que pensem que són claus a l’hora de planificar les accions de comunicació d’una
destinació.

1.- Preferentment, activar i reforçar accions de comunicació en els mercats de proximitat.

2.- Dissenyar campanyes que puguin ser adaptables a situacions canviants o imprevistes.

3.- Comunicar la destinació el major temps possible per estar presents com a font d’inspiració.

Atenent a aquests arguments, fem dues propostes. Per una banda al mercat nacional oferim la
possibilitat de fer campanya durant tot l’any a una ràdio d’àmbit nacional per tal de promoure
esdeveniments municipals o incidir en la promoció d’una determinada destinació local,
mantenint així la presència de les Terres de l’Ebre en un mitjà de gran abast durant tot l’exercici. 

Per altra banda proposem una campanya al mercat espanyol incorpora un seguit d’atributs que
la fan realment interessant. D’una banda, incidirà en els mercats que pels municipis i el conjunt
de les Terres de l’Ebre son estratègics. D’altra, si la situació generada per la COVID-19
interfereix en la demanda dels mercats, la podrem adaptar en forma i temps. Per últim, la
campanya estarà present en les parts de l’any en què el client s’inspira i cerca informació per les
seves vacances i previs a la tardor i la primavera, per tal de donar resposta a la necessitat
estratègia de la destinació d’allargar l’exercici turístic. 

La campanya en format Momentun utilitza de forma programàtica una gran quantitat de
plataformes online de les principals capçaleres informatives tant generalistes com
especialitzades en viatges. Permet també, incloure continguts personalitzats de la destinació,
fotografies, agenda i mapes interactius.

 

           



Acció a Catalunya
Període: Tot l’any. 
Target: famílies interessades en vacances, propostes, experiències, natura, gastronomia.
Canals:
Ràdio generalista d’àmbit nacional.
Pressupost:
PTDT TTE.................................................20.000€ IVA ( Inclòs)
PMT’s..........................................................500€ IVA ( Inclòs)
 
Acció a Espanya
Període: Primavera ( Abril) i tardor ( Octubre )
Cobertura: País Basc, Navarra, Aragó, Madrid, València
Target:
famílies amb nens interessades en vacances litoral, rural, natura, gastronomia, i experiències
Canals
Acció online: proposta campanya Momentum a les capçaleres més importants generalistes i
de viatge amb generació de continguts, campanya display segmentada, publicitat nativa,
articles i vídeos, mapes etc. Suport a xxss segmentades per perfils (famílies amb nens
interessades en natura, litoral, cicloturisme, experiències).
Pressupost:
PTDT TTE.................................................40.000€ IVA ( Inclòs)
PMT’s.........................................................900€ IVA ( Inclòs)

           

           

38-ACCIONS AMB EL CÒRNER DE COMUNICACIÓ
AMB EL PATRONAT DE TURISME DE LES TERRES DE
L'EBRE.



           

39-PROMOCIONS
"AMETLLADEMAREXPERIENCE".

“AmetlladeMarExperience” és el conjunt d’empreses d’activitats que ofereixen un
ampli ventall de propostes d’oci per gaudir de la Mar Mediterrània i de la natura
que envolta la costa de l’Ametlla de Mar. Amb aquesta unió s’elabora cada
temporada un catàleg únic de propostes de lleure i esport perquè els visitants
puguin gaudir d’un ampli ventall d’activitats.

L’objectiu d’aquest segell és reunir a les empreses que es dediquen al turisme
actiu i de natura i aconseguir millorar la promoció de les activitats turístiques que
realitzen als seus mercats objectius com són Barcelona i l’àrea metropolitana i
fires internacionals, com per exemple a França. Amb aquesta unió -pionera al
territori- les 21 empreses participants elaboren un ampli i únic catàleg de
propostes de lleure i esport perquè els visitants puguin gaudir d’un ampli ventall
d’activitats com ara snorkel, caiac, bicicleta, busseig i submarinisme, entre moltes
altres; sempre respectuoses amb l’entorn natural i que, al mateix temps, valoren el
litoral privilegiat del municipi.

Les empreses volen aconseguir que el turista que arriba a la població acabi
realitzant alguna de les activitats ofertes en el catàleg.

Aquest catàleg es reparteix als allotjaments turístics de les Terres de l'Ebre i de la
Costa Daurada mitjançant la contractació d'una empresa especialitzada.

ACTIVITATS:
BICICLETA, ARQUEOLOGIA SUBMARINA, SNORKEL, BUSSEIG, CAIAC,
CREUERS, TURÍSTICS, LLOGUER D’EMBARCACIONS,
TUNA-TOUR, LLOGUER DE BICICLETES, LLOGUER DE MOTOS,
VELA, PESCA ESPORTIVA, PESCA SUBMARINA, PESCA TURISME,
SENDERISME, RUTES, MARXA NÒRDICA, MOTOR AL CIRCUIT DE CALAFAT,
BANANA, PADDLE, SURF, CAÇA, FLYBOARD, TIR, WINDSURF, ETC...

           



           

40- PROMOCIONS
"AMETLLADEMAREXPERIENCE.

BÀNERS D'ALGUNES COL·LABORACIONS A  LES XARXES SOCIALS 
AMB  EMPRESES TURÍSTIQUES.



           

41-"AMETLLADEMARGASTRONOMY".
PROMOCIÓ DE LA GASTRONÒMICA.



           

           

42- PROMOCIÓ GASTRONÒMICA 2022.

           

Després de dos anys sense haver pogut organitzar les Diades Gastronòmiques, finalment
des de Turisme de l'Ametlla de Mar s'ha pogut tornat a la normalitat i desplegar tota l'agenda
d'activitats gastronòmiques, i ho hem fet amb un nou disseny i una nova imatge per
transmetre aquest espirit de renovació i optimisme de cara al futur del sector turístic i
gastronòmic.

ESDEVENIMENTS GASTRONÒMICS ORGANITZATS EL 2022: 

JORNADES DE LA GALERA (conjuntament amb les Viles Marineres de les Terres de l'Ebre).
RUTA DE LA TAPA TOT S'HI VAL.
JORNADES DE LA TONYINA ROJA.
RUTA DE LA TAPA ROJA (TONYINA ROJA).
DIADA DE LA TONYINA ROJA. (conjuntament amb el Grup Balfegó en motiu de la
celebració del 10è aniversari del TUNA-TOUR)
JORNADES DELS FIDEUS ROSSEJATS.
DIADA DELS FIDEUS ROSSEJATS.
RUTA DE LA TAPA MARINERA.
JORNADES DE L'ARROSSEJAT I DEL PEIX DE LA LLOTJA.
DIADA DE L'ARROSSEJAT.

           



           

           

43-PROMOCIÓ GASTRONÒMICA.
JORNADES DE LA GALERA.



           

44-PROMOCIÓ GASTRONÒMICA.
JORNADES DE LA GALERA.



           

45-PROMOCIÓ GASTRONÒMICA.
JORNADES GASTRONÒMIQUES.



           

46-PROMOCIÓ GASTRONÒMICA.
JORNADES DE LA TONYINA ROJA.



           

47-PROMOCIÓ GASTRONÒMICA.
DIADA DE L'ARROSSEJAT.



           

48-PROMOCIÓ GASTRONÒMICA.
JORNADES DELS FIDEUS ROSSEJATS.



Per segon any cop consecutiu s’ha dut a terme el Mercat de Nadal a l’Avinguda Batlle Pijoan
on es va augmentar el número de casetes amb un total de 23 i on van participar un total de
17 comerços, 1 bar, 3 restaurants i 5 entitats de la població i que es va poder visitar del 6 a
l'11 de desembre i on també es van dur a terme: actuacions musicals, tastos de vins i menjar,
tallers infantils, tallers de petanca, degustacions, etc. 
També per segon cop es  va muntar una carpa on es va acollir la 2a MOSTRA D’ANIMALS DE
GRANJA, amb molt bona acollida i un gran número de visitants, sobretot per part dels més
petits de la casa.

           

           

49-"AMETLLADEMARSHOPPING"
ACCIONS 2022. MERCAT DE NADAL.



APARADORS PEL DIA INTERNACIONAL DEL DIA DE LA DONA I LA CIÈNCIA. Per segon
any consecutiu l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar conjuntament amb
l’empresa Plàncton es van sumar a la celebració del Dia Internacional de la Dona i la Nena en
la Ciència que es va dur a terme de l’11 al 27 de febrer i on hi van participar 7 establiments
guarnint els seus aparadors amb la representació de diferents dones astrònomes. També, des
de l’Institut Candelera es van dur a terme tallers i rutes científiques per a l’alumnat pels
diferents aparadors. Es va fer un sorteig d’un menú doble per a les properes Jornades
Gastronòmiques de la Tonyina Roja entre tots els participants que van segellar  unes
butlletes repartides entre els establiments participants. D’aquesta manera s’incentiva la visita
per parts de la població als diferents comerços.

           

           

50-SUPORT AL COMERÇ LOCAL.
MOSTRA D'APARADORS DIA INTERNACIONAL DE
LA DONA I LA NENA EN LA CIÈNCIA.



 
FORMACIÓ. Durant el mes d’octubre la Regidoria de Turisme, Comerç i Civisme va
organitzar una formació d’aparadorisme nadalenc, íntegrament subvencionada i adreçada
tant a treballadors en actiu com a persones en situació d’atur. Un curs teoricopràctic amb la
finalitat apropar eines als comerciants locals per dissenyar i implementar una part tant
important del seu negoci com és l’aparador. Aquest curs es va impartir a través de la
metodologia “learning by doin”, aprenent fent. El curs va ser tot un èxit amb una quinzena de
comerciants de l’Ametlla de Mar com a participants. Es van donar eines per poder dissenyar i
planificar el seu aparador de Nadal. Sempre tenint en compte materials i tècniques fàcils,
realistes i econòmiques, amb les que poder obtenir resultats per captar l’atenció dels clients.
Les eines que es van facilitar també es poden implementar en altres campanyes
d’aparadorisme al llarg de l’any i les diferents temporades.

           

           

51-SUPORT AL COMERÇ LOCAL.
FORMACIÓ.



 

MOSTRA D’APARADORS I DECORACIÓ INTERIOR “BENVINGUT ESTIU”. La 2a. mostra
d’aparadors i decoració interior “Benvingut Estiu!” amb l'objectiu de promoure i incentivar el
comerç local. La temàtica de la mostra per aquest estiu 2022 va ser “L’Ametlla de Mar, vila
marinera”, degut a que la nostra població està certificada com una de les viles marineres de
les Terres de l’Ebre i també per l’Agència Catalana de Turisme, i el retorn de l’organització
enguany de la Fira de la Mar, 

           

           

52-SUPORT AL COMERÇ LOCAL.
MOSTRA D'APARADORS "BENVINGUT ESTIU".

2a MOSTRA D’APARADORS I DECORACIÓ INTERIOR “BENVINGUT ESTIU!”  
 

                      TEMÀTICA 2022: L’AMETLLA DE MAR, VILA MARINERA.
L’Ajuntament de L’Ametlla de Mar, mitjançant la Regidoria de Turisme, Comerç i Civisme,

convoca la segona edició de la mostra d’aparadors i decoració interior “Benvingut estiu!
L’Ametlla de Mar, vila marinera” 

 
1.Descripció:

La 2a MOSTRA D’APARADORS I DECORACIÓ INTERIOR “BENVINGUT ESTIU!
L’AMETLLA DE MAR, VILA MARINERA”  té com a objectiu promoure i incentivar el

comerç local.  
Es portarà a terme durant les següents dates:  del 10 de juny al 15 de juliol, com a mínim,

podent-ho allargar cada establiment fins quan cregui oportú.
Degut a que la nostra població està certificada com una de les viles marineres de les

Terres de l’Ebre i també per l’Agència Catalana de Turisme, i el retorn de l’organització
enguany de la Fira de la Mar, la temàtica de la mostra per aquest estiu serà “L’Ametlla de
Mar, vila marinera”: articles relacionats amb el món de la mar, tipisme mariner, les xarxes,

etc.
 

2.Participants: 
Pot participar qualsevol comerç, establiment de restauració o allotjament turístic ubicat

dins al terme municipal de L’Ametlla de Mar.
 

3.Inscripció:
La inscripció a la mostra s’ha de formalitzar trucant a l’Oficina de Turisme de L’Ametlla

de Mar (977 45 64 77) o responent a aquest mateix correu electrònic abans
deldivendres 3 de juny.

 
4.Comunicació:

L’Àrea de turisme, comerç i civisme editarà un plànol amb la ubicació de tots els
establiments participants i en farà promoció a la seva pàgina web i a les  xarxes socials,

així com als diferents mitjans de comunicació locals.
L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no previst
en aquestes bases. També es reserva el dret de les imatges dels participants per a poder

utilitzar-les en posteriors campanyes de promoció comercial.
           



 

Junt amb la Confraria de Pescadors de l’Ametlla de Mar es va dur a terme una campanya de
conscienciació sobre els residus al mar. Organitzada per l’Associació catalana de Dones de la
Mar (ACDM) com a objectiu de divulgar i sensibilitzar sobre l’origen dels residus que arriben
a la mar i que provoquen tota mena d’efectes nocius en la flora i la fauna marina. Hi van
participar una vintena de comerços que durant l’estiu van exposar un cartell informatiu amb
un missatge “La mar comença aquí. Recull els residus perquè no arribin al mar” i aquest anava
acompanyat amb una xarxa de pescar cosida en forma de bossa on a l’interior els
establiments hi van dipositar ampolles de plàstic i altres residus.

           

           

53- SUPORT AL COMERÇ LOCAL.
CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ SOBRE ELS
RESIDUS AL MAR.



PROMOCIÓ A XARXES SOCIALS. Concurs Instagram l’#AmetlladeMarShopping. Per tal
d’incentivar i premiar les compres al comerç local durant els mesos de maig i de novembre
que son uns dels mesos on hi ha menys facturació, es va tirar endavant un concurs a la xarxa
social d’Instagram des del perfil de l’@Ametllademarshopping. D’aquesta manera i amb la
compartició de les compres a Instagram per part dels clients, es busca conèixer,
promocionar, fer pinya i augmentar les compres als comerços de la població. Els premis van
ser dos xecs regals, un de 440€ i l’altre de  320€, que s’havien de gastar íntegres a les
botigues participants en la promoció. Igual que amb totes les accions dutes, se’n va fer
promoció a la pàgina web, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació locals, etc.

Durant aquest any 2022 hem passat de 1292 seguidors a l’Instagram de
l’@Ametllademarshopping a 2096 al desembre, amb un augment de quasi cent seguidors.
Cada dia de l’any compartim una foto o dues dels comerços que ens etiqueten o que posen
l'etiqueta #ametllademarshopping a les seves publicacions, augmentant aquestes
publicacions en èpoques de promocions i compres. 
També compartim diàriament totes les stories dels establiments que ens etiqueten, de
dilluns a diumenge i tots els dies de l’any.
A la vegada atenem totes les consultes referents als comerços ja sigui telefònicament, a
través de correu electrònic o de les xarxes socials.

           

           

54-SUPORT AL COMERÇ LOCAL.
PROMOCIÓ A XARXES SOCIALS.



           

55-SUPORT AL COMERÇ LOCAL.
MERCAT DE NADAL.



Per part de la Regidoria de Turisme, Comerç i Civisme s’han enviat durant tot l’any correus
electrònics amb diferents formacions, informacions de subvencions, informacions vàries que
creiem que poden ser d’interès per als comerços, missatges encoratjadors per animar als
comerciants a participar en les accions proposades per part de la Regidoria i de l’Ajuntament.

És van proposar diferents accions als comerciants com fer un mercat d’estiu que, finalment,
per falta de participació, no es va poder dur a terme.

S’ha fet dues reunions amb el sector, una el 9 de març per tal d’abordar el tema de la Fira del
Mar i l’altra el 4 d’octubre on es van abordar els següents temes:
 Es presenta l’Agenda per la resta de mesos del 2022 i del 2023:
-Dates i organització del Mercat de Nadal 2022.
-Fora estoc. Gener del 2023.
-Fora estoc d’estiu. Agost 2023.
-Concurs d’Instagram. Novembre 2022.
-Concurs d’Instagram. Maig 2023.
-També es va acordar una reunió passat per tal de parlar d’una possible setmana marinera
que s’englobaria dins de les Jornades dels Fideus Rossejats i la Tapa Marinera i dins de la Fira
del Mar de l’any 2023 amb la intenció que hi participin: establiments, comerços, entitats, bars
i restaurants, etc. A la vegada també es donaria el tret de sortida als aparadors del Benvingut
Estiu.
-Per part de l’organització també es va demanar la implicació per part del comerç i la
restauració en les activitats proposades.
-Continuar amb la iniciativa dels aparadors de “Benvingut Estiu” (Juny)

           

           

56- SUPORT AL COMERÇ LOCAL.
COMUNICACIÓ AMB EL SECTOR.



 
 
Bases del 40è concurs d’aparadors de Nadal de l’Ametlla de Mar
 
1.- Objectiu i temàtica:  L’Ajuntament de L’Ametlla de Mar convoca aquest concurs per
promocionar el comerç del municipi i implicar i sensibilitzar a la població per al consum local
amb la temàtica de decoració nadalenca.

2.- Participants: Poden participar tots els comerços situats dins del terme municipal de
l’Ametlla de Mar. 

3.- Terminis: Els comerços que vulguin participar al concurs hauran de fer la seva inscripció a
l’Oficina de Turisme (977456477, turisme@ametllamar.cat o presencialment) abans de les
12:00 h del dimecres 14 de desembre de 2022.

4.-Votacions: Els premis es decidiran per votació d’un jurat format per persones vinculades a
l’art, el disseny i la cultura, que visitaran els aparadors concursants el dies previs a Nadal
(s’avisarà del dia als establiments participants).

 5.- Premis: 
   - 1r. Premi: 175€.  CASA CREIXENTI.
   - 2n. Premi: 150€. REGALS CONSARNAU.
   - 3r. Premi: 125€.  ESMERALDA REGALS.
   - 4t. Premi: 100€. ÒPTICA PUNT VISUAL I CASA RAMONET.

6.- Acceptació de bases:  El fet de prendre part en aquest concurs implica l’acceptació de la
totalitat d’aquestes bases. 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar es reserva el dret de modificar aquestes bases si alguna
causa justificada ho exigís.

           

          

57- SUPORT AL COMERÇ LOCAL.
CONCURS D'APARADORS DE NADAL.

mailto:turisme@ametllamar.cat


           

           

 

           

58-CONCURS DE FOTOGRAFIA DE
LES TERRES DE L'EBRE.

ARRIBA LA 23a EDICIÓ DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA DES LES TERRES DE L'EBRE.

El concurs, impulsat per les àrees de Turisme de l’Ametlla de Mar i de Deltebre, pretén posar
en valor els atractius turístics del territori. 

El Concurs de Fotografia de les Terres de l’Ebre ja està en marxa. Les àrees de Turisme de
l’Ametlla de Mar i Deltebre han donat el tret de sortida aquesta setmana a aquesta nova edició
del concurs, amb un nombre de premis total de 15, repartits en 7 categories. 

Entre aquestes categories comptem amb les categories locals, amb tres premis a les millors
fotografies realitzades als respectius termes municipals i un premi local tant a Deltebre com a
l’Ametlla de Mar. La categoria Blanc i Negre, Creativitat, Gastronomia, Terres de l’Ebre i
Activitat Humana (aquesta última categoria compta amb el patrocini el Patronat de Turisme de
les Terres de l’Ebre), que poden ser fotografies realitzades a qualsevol indret de les quatre
comarques.

Com en els darrers anys, el jurat estarà format per personalitats vinculades al món de la
fotografia i de les arts. Recordem també que la inscripció en aquest concurs és gratuïta i hi pot
participar qualsevol persona, aficionada o professional. L’entrega de premis tindrà lloc el 2
d’abril a Deltebre, i totes les fotografies premiades i finalistes seran exposades als dos
municipis.

Les bases amb tota la informació detallada dels aspectes tècnics ja es poden consultar a les
respectives webs de les àrees de Turisme dels municipis organitzadors L’Ametlla de Mar i de
Deltebre.

           



           

59-ACCIONS DIVERSES. CATIFES DE CORPUS.

Des de l'Àrea de Turisme es porten a terme les
tasques de coordinació entre les diferents
agrupacions de veïns/nes per a l'elaboració i
compra de material, així com tasques realitzades
per la Brigada Municipal i la Policia Local a efectes
de mobilitat.

Subvenció dels materials a les agrupacions.
Conveni amb l'IES per a l'elaboració per part dels
alumnes de dissenys i la posterior creació de
grups.

Subvenció per al viatge de fi de curs als alumnes
de l'IES per la seva col·laboració.

Promoció de l'esdeveniment a premsa, xarxes,
etc...

           



           

60-ACCIONS DIVERSES. MERCAT D'ESCAPADES.

Assistència per cinquè any al Mercat
d'escapades de Catalunya a Barcelona.

Mercat d’Escapades (maig 2022): Està
organitzat per l'Agència Catalana de
Turisme i va orientat a oferir escapades per
gaudir de l’interior, la costa i de la natura de
Catalunya amb un fort component
enogastronòmic i de turisme actiu. 

Ubicat al passeig Lluís Companys de
Barcelona, aquest mercat permet al sector
turístic oferir al públic, entre d’altres,
experiències en destinacions properes i
comercialitzar-les directament in situ.
També hi ha activitats de dinamització, com
ara tallers, experiències i tastos de
productes.

L'Ametlla de Mar ocupa un mòdul sencer
conjuntament amb empreses del sector
turístic, tant d'allotjament com d'activitats
turístiques,  del municipi per oferir al
visitant una visió conjunta de marca.

           



           

61-ACCIONS DIVERSES. BANDERES BLAVES I
BANDERES VERDES A LES PLATGES.



Durant tot l'any el personal de l'Oficina de Turisme realitza cursos de formació per estar
al dia de totes les novetats que es porten a terme en tots els àmbits que afecten a les
nostres tasques: cursos de gestió, de promoció turística, d'idiomes, màrqueting digital,
etc...

Un d'aquest cursos es va celebrar el mes de desembre al Centre d'Interpretació de la
Pesca i va tractar sobre la importància de col·laborar amb influencers  de les xarxes
socials i dels beneficis que comporta per a la promoció turística. 

           

REEDICIÓ CONVENI AMB L'IES VERGE CANDELERA ALUMNES
PRÀCTIQUES BATXIBAC EN FRANCÈS.

62-FORMACIÓ I CONVENIS.



Disseny i impressió de material gràfic: plànols cales, plànols casc urbà, agenda actes
estiu, restaurants, activitat turístiques etc... 

Conveni Escola de Capacitació Nàuticopesquera lloguer de pisos.

Assessorament Habitatges d'Ús Turístic.

Col·laboració Trobada de la Vela llatina.

Reunions amb el Consell de Turisme per coordinar accions de promoció.

Gestió d'incidències càmera del temps de TV3.

Constant comunicació amb els diferents sectors empresarials locals per informar de
normatives, ajuts, etc...

Campanya civisme cendrers per a les platges.

Assistència Jornades Tècniques d'Oficines de Turisme, fòrums, etc...

Gestió i actualització diària de la web www.visitametllademar.com i 
www.ametllademarshopping.com (introducció nou punts, actualització, agenda, platges)

Gestió i actualització diària de l'app de l'Ametlla de Mar.

Distribució de material gràfic als allotjaments turístics.

           

63-TASQUES I ACCIONS VÀRIES.



MARQUES, SEGELLS, PREMIS I MENCIONS TURÍSTIQUES DE 
L'AMETLLA DE MAR 

Vila Marinera (Marca turística de l'Agència Catalana de Turisme).
Destinació de Turisme Esportiu (Segell de l'Àgencia Catalana de
Turisme).
Vila Marinera de les Terres de l'Ebre (Marca turística del Patronat
de Turisme de les Terres de l'Ebre).
Oficina de Turisme de 1a categoria de la Xarxa d'Oficines de
Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Membre de l'Estació Nàutica de la Costa Daurada/Terres de
l'Ebre.
Membre del Grand Tour Catalunya.

XVII Premi Jordi Cartanyà atorgat pel Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona.
XXIX Premi Jordi Cartanyà atorgat pel Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona a Nàutic Parc.

Menció especial a la millor web turística de la xarxa d'oficines de
turisme de Catalunya.
Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
Top 100 sustainable destinations Terres de l'Ebre.
Bandera blava d'Europa (5 + Club Nàutic de l'Ametlla de Mar).
Bandera verda platges verges (7).


