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1. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 

 

El projecte cultural que es presenta en aquest treball amb el títol de Captura’m! 

Concurs de fotografia de la Bisbal d’Empordà és una proposta de dinamització 

patrimonial i turística de Bisbal d’Empordà. He escollit aquesta ciutat perquè és la 

ciutat on visc i considero que és el dret i el deure de cada ciutadà d’aportar el seu 

granet de sorra en la millora de la seva ciutat. Disposa d’un patrimoni ric i divers, i 

d’una història impressionant, malauradament, poc coneguda i valorada, sobretot, 

entre el jovent.   

Vull recuperar el patrimoni local de l’oblit i de la ignorància de molta gent. 

Personalment, a mesura que avançava el projecte m’anava adonant de l’existència 

de tots aquells monuments que configuren la imatge de la ciutat i que formen part 

del seu valor patrimonial, al costat dels quals havia passat tantes vegades sense ni 

tan sols preguntar-me què eren. Tal com diu Goethe, “Només es veu el que ja es 

coneix i s’entén”. 

La causa principal d’aquesta problemàtica no li correspon totalment a les 

institucions locals. La identitat de la Bisbal s’ha construït entorn de l’activitat 

principal de la ciutat, la ceràmica, deixant en un segon pla molts dels monuments 

que la configuren.  

El projecte té com a objectiu principal conscienciar i sensibilitzar a la comunitat 

local sobre el seu patrimoni cultural i la importància històrica de la ciutat on viuen. 

Per a aconseguir-ho es recorre a la fotografia, ja que la fotografia és: 

 Conativa: el seu objectiu és de convèncer i de persuadir. 

 Fàtica: busca cridar l’atenció del seu públic. 

 Referencial: pretén informar. 

 Emotiva: transmet emocions.  

 Poètica: busca la bellesa amb sentit estètic i artístic. Val en si mateixa.1 

 

 

                                                
1 Las funciones de la imagen. (s.d.).  

Disponible en URL http://comunicacion.idoneos.com/semiologia/las_funciones_de_la_imagen/ 

http://comunicacion.idoneos.com/semiologia/las_funciones_de_la_imagen/
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El patrimoni i la història no són unes coses òbvies, s’ha de passar el coneixement de 

les mateixes de generació en generació per tal que els descendents coneguin els 

referents de la seva identitat. La fotografia actuarà com a testimoni del pas del 

temps i com a eina de coneixement, entre moltes altres coses.  

El projecte respon a les assignatures Patrimoni Cultural: conceptes i actuacions i a 

Gestió Cultural (Cultura Contemporània II) cursades durant la carrera, les quals 

m’han ajudat a posar les bases de l’actual proposta de projecte gràcies als 

coneixements adquirits. 

El projecte plantejat ha evolucionat, gràcies als coneixements adquirits en relació 

amb la població on visc, des d’un projecte fomentat en un concurs fotogràfic a un 

projecte de patrimonialització de la natura, cultura i l’arquitectura. 
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2. COMPARACIÓ CAPTURA’M! – CONCURS DE FOTOGRAFIA DE 

FESTA MAJOR DE LA BISBAL D’EMPORDÀ 

 

Abans de llançar un producte al mercat s’ha de fer prèviament un estudi del 

mateix, en aquest cas, s’ha d’analitzar els concursos de fotografia que s’estan 

organitzant a la ciutat per tal de saber si el concurs que es proposa resultaria ser 

una bona aposta i compliria amb els seus objectius.  

A la Bisbal d’Empordà s’organitza anualment el Concurs de Fotografia de Festa 

Major de la Bisbal d’Empordà. Aquest concurs té com a tema qualsevol motiu 

referent a la Festa Major de la Bisbal (del 14 al 18 d’agost). Està destinat a tots els 

aficionats a la fotografia i és organitzat per l’Agrupació Fotogràfica BisEnfoc.  

El concurs no disposa d’un logotip amb el qual es pugui identificar. La comunicació 

i la promoció es porta a través de les xarxes socials de l’ajuntament i la pàgina web 

www.totbisbal.com. Així doncs, no té perfils propis a les xarxes socials. El pla de 

comunicació i promoció de Captura’m! és més elaborat i es porta a una escala 

major. Disposa de perfils propis a les xarxes socials i es llançaria una campanya de 

comunicació a través de pòsters, banderoles i tríptics, recursos dels quals el 

Concurs de Fotografia de Festa Major no disposa.  

Les grans diferències entre els dos concursos són les temàtiques que proposen i els 

objectius que persegueixen. Captura’m! proposa un format més personal i amb uns 

objectius específics. Per aquest motiu, els dos concursos no es podran convertir en 

competidors.  
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3. PRESENTACIÓ DE LA CIUTAT 

 

La Bisbal d’Empordà és una ciutat que es troba a mig camí entre la ciutat de 

Girona i les poblacions costaneres de la Costa Brava. Se situa al peu del massís de 

les Gavarres i és drenat pel riu Daró. Des del 1932 és la capital de la comarca del 

Baix Empordà.  Segons el padró de l’any 2016 tenia 10.742 habitants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originalment s’anomenava Fontanetum. El 1019, durant la dominació carolíngia, 

els reis francs cedeixen la vila al Bisbat de Girona, moment en el qual rep el seu 

nom actual. El Castell Palau, l’edifici més emblemàtic i significatiu de la ciutat es 

converteix en la seu dels bisbes de Girona. El 1906 va rebre el títol de ciutat.  

La ciutat és coneguda bàsicament per la fabricació de rajoles, terrissa i ceràmica 

industrial i artística. Des del segle XVI és una de les principals activitats 

econòmiques de la ciutat. L’activitat li ha proporcionat fama no tan sols a nivell 

nacional sinó també a nivell internacional.  

 

 

Il·lustració 1. Localització geogràfica del municipi de la Bisbal d’Empordà. 

Font: www.wikipedia.org 



                         

6 
 

3.1 LLOCS D’INTERÈS DEL MUNICIPI  

 

A continuació s’enumeren els llocs d’interès del municipi de la Bisbal d’Empordà. 

En la pàgina web de l’ajuntament es promocionen un total de 21. Considero que el 

municipi en té molts més i per aquest motiu he fet un recull de 27 llocs d’interès. 

He realitzat una fitxa tècnica amb una breu explicació de cada un. 

 

 El Castell Palau 

Imatge 

 

 

 

Font: pròpia 

És l’antic castell-palau episcopal 

residència dels bisbes de Girona, els ex 

senyors de la ciutat. Va ser ampliat i 

renovat diverses vegades. 

Actualment, funciona com a punt 

d’informació turística i és obert a visites. 

És l’edifici més emblemàtic de la ciutat i 

un dels símbols d’identitat de la població. 

(Vegeu annexos per més informació) 

Ubicació Plaça del Castell 

Estil Romànic, Gòtic, Renaixement 

Època XII, XVI-XVII 

Protecció BCIN2, BIC3, IPAC4  

 

 

 La muralla del pati d’armes del Castell Palau 

 

Imatge 

 

 

 

Font: pròpia 

La muralla és una ampliació del castell 

realitzada al segle XIV. Emmarcava el 

pati d’armes del castell. Es conserven 

només dues parets que divideixen la plaça 

en dos.  

Ubicació Plaça del Castell 

Època XIV 

Protecció IPAC 

 
                                                
2 Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) és una categoria de protecció legal dels béns més rellevants 

del patrimoni cultural català, tant mobles com immobles. Constitueix la categoria superior de 

protecció.  

Font:  https://ca.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9_cultural_d%27inter%C3%A8s_nacional 

3 Bé d’Interès Cultural (BIC) és una figura jurídica de protecció del patrimoni històric espanyol, tant 

moble com immoble. 

 Font: https://ca.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9_d%27inter%C3%A8s_cultural 

4 Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (IPAC) és un instrument que pretén divulgar i 

fomentar l’estudi dels béns patrimonials que l’integren. 

Font: https://ca.wikipedia.org/wiki/Inventari_del_Patrimoni_Arquitect%C3%B2nic_de_Catalunya 
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 El Castell d’Empordà 

Imatge 

 

 

Font: 

www.labisbal.cat 

El Castell d’Empordà, antigament 

denominat Castell de Llaneres era una 

fortalesa medieval fronterera del comtat 

d’Empúries enfront del comtat de Girona 

(domini reial) i de la Bisbal (domini 

episcopal).  

Actualment, funciona com a hotel de luxe. 

Ubicació Veïnat de Castell d’Empordà 

Estil Gòtic, Renaixement 

Època XIII-XVIII 

Protecció BCIN, BIC, IPAC 

 

 

 La Capella de la Mare de Déu del Remei 

Imatge 

  

 

 

 

Font: www.wikipedia.org  

 

És un petit edifici que es troba al costat 

del Castell de l’Empordà. El campanar de 

base quadrada és la part que més destaca.  

 

 

Ubicació La Bisbal d’Empordà 

Estil Obra popular 

Època XVII 

Protecció IPAC 

 

 

 L’Església parroquial de Santa Maria 

Imatge 

 

 

 

 

Font: pròpia 

L’Església de Santa Maria és un edifici 

d’una sola nau. Va ser consagrada pel 

bisbe de Girona l’any 904. El 1701 va ser 

enderrocada l’antiga església i els seus 

materials van ser reutilitzats per bastir 

part de l’actual. 

El campanar data des del 1770 i és un dels 

signes d’identitat de la ciutat.  

Ubicació Plaça Major 

Estil Barroc 

Època XVIII (1757) 

Protecció IPAC 
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 L’Església de la Pietat 

Imatge 

 

 

 

 

Font: pròpia  

 

L’Església de la Pietat era la capella de 

l’antic Hospital. Estava connectada 

mitjançant un pont interior amb l’antic 

Hospital per facilitar l’accés dels malalts.  

Ubicació Plaça Benet Mercader 

Estil Barroc 

Època XVIII (1788) 

Protecció IPAC 

 

 

 L’Església dels Dolors  

Imatge 

 

 

 

 

Font: pròpia  

 

Va ser una església parroquial catòlica. 

Actualment, l’edifici forma part del 

Convent-Col·legi de monges del Cor de 

Maria. L’interior s’utilitza com a sala 

d’actes i presentacions i el pati exterior 

com a hort.  

Ubicació Carrer Nou 

Estil Barroc 

Època XVIII (1750),  XIX  

Protecció IPAC 

 

 

 L’Església de Sant Pol de la Bisbal 

Imatge 

 

 

Font: 

www.wikipedia.org  

 

És una església romànica que data des del 

segle XI. Durant els segles XVIII-XIX 

l’església va ser reformada a escala major; 

s’hi van afegir altres dependències. 

 

Ubicació Sant Pol de la Bisbal d’Empordà 

Estil Romànic, Barroc 

Època XI, XVIII-XIX 

Protecció IPAC 
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 L’Església de Sant Martí de Castell d’Empordà 

Imatge  

Font: 

www.labisbal.cat  

 

És l’església parroquial de Castell 

d’Empordà. L’any 1101 es fa la primera 

referència documental. Les reformes del 

segle XVI la van definir tal i com la 

coneixem actualment.  

 

Ubicació Veïnat de Llaneres, La Bisbal 

d’Empordà 

Estil Gòtic tardà 

Època XVI 

Protecció IPAC 

 

 

 El Convent de Sant Sebastià 

Imatge 

 

 

Font: 

www.labisbal.cat  

El Convent de Sant Sebastià, conegut 

també com a Convent de Sant Francesc, 

va ser un convent franciscà. El Convent va 

ser fundat al lloc on antigament hi havia 

una ermita dedicada a Sant Sebastià, 

d’aquí el nom. 

Des del 2003 és un dels centres de la 

Fundació Acollida i Esperança. 

Ubicació  

Estil Gòtic, Renaixement, Barroc 

Època XVI (1590), XVIII 

Protecció IPAC 

 

 

 El Pont Vell 

Imatge 

 

 

 

Font: pròpia  

Va ser construït l’any 1605 pel bisbe 

Francisco Arévalo de Zuazo amb la 

finalitat de comunicar la vila medieval 

amb el camí de Girona. Era fortificat i 

posseïa una torre amb portal al centre. 

Està format per dues arcades sobre el riu 

Daró. És un dels punts d’interès turístic 

de la ciutat.  

Ubicació Carrer del Pont - Carrer de Cavallers 

Estil Obra popular 

Època XVII 

Protecció IPAC 
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 Les Voltes d’en Galí 

Imatge 

 

 

 

Font: pròpia  

Les Voltes d’en Galí és un porxo construït 

per vuit arcs de mig punt que formaven 

part de l’habitatge, magatzem i botiga del 

comerciant de teixits Joaquim Galí. Estan 

situades davant de l’Antic Ajuntament.  

En l’actualitat, les plantes superiors de 

l’edifici són habitatges, mentre que a la 

planta baixa funciona una entitat 

bancària.  

Ubicació Carrer de les Mesures 

Estil Neoclassicisme 

Època XIX (1835) 

Constructor Joaquim Galí 

Protecció IPAC 

 

 

 Les Voltes  

Imatge 

 

 

 

Font: pròpia  

Les Voltes representen una de les 

principals avingudes comercials de la 

ciutat. Van ser construïdes per Martí 

Sureda i Deulovol. És un conjunt 

d’habitatges i edificis comercials porticats 

per arcades formant un bloc únic. És un 

dels monuments simbòlics de la ciutat.  

Ubicació Carretera Palamós-Girona 

Estil Neoclassicisme 

Època XIX (1854) 

Protecció IPAC 

 

 

 Les Escoles Velles 

Imatge 

 

 

 

Font: pròpia  

 

Van ser les escoles públiques del municipi.  

Estan formades per dos edificis idèntics 

comunicats per un pont exterior de ferro 

agregat en la restauració del 1982. 

Funciona com a Espai per a Joves i Escola 

d’Adults.  

 

Ubicació Carrer Coll i Vehí 

Estil Modernisme 

Època XX (1909) 

Protecció IPAC 
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 El Cinema Mundial 

Imatge 

 

 

 

Font: pròpia  

 

El Cinema Mundial originalment va ser 

una fàbrica de taps de suro que pertanyia 

a Robert Mercader. Anys més tard, va 

convertir-lo en cinema i sala d’espectacles, 

funcionalitat que conserva fins a 

l’actualitat.   

 

Ubicació Passeig Marimon Asprer 

Estil Modernisme 

Època XX 

Protecció IPAC 

 

 

 Portal de la Riera / Muralla de l’antic nucli 

Imatge 

 

 

 

 

Font: pròpia  

 

El Portal de la Riera és l’últim portal que 

es conserva dels que formaven la muralla 

de la ciutat. Representa l’accés al centre 

històric.  

Adossat al portal hi ha Can Caramany, 

propietat dels Almar, una família 

adinerada de comerciants de l’Edat 

Mitjana.  

Ubicació Carrer de la Riera 

Estil Obra popular medieval 

Època XIII, XIV 

Protecció BCIN 

 

 

 L’Ajuntament Vell 

Imatge 

 

 

 

Font: pròpia  

 

Va ser construït durant el segle XVI i 

remodelat en diverses ocasions. En l’edifici 

funcionava l’ajuntament i els Jutjats, però 

va ser abandonat per conseqüència de la 

necessitat creixent d’espai.  

Està en obres de recuperació. 

Ubicació Carrer de les Mesures 

Estil Noucentisme 

Època XVI, XIX, XX 

Protecció IPAC 
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 La Casa de Cultura 

Imatge  

 

 

 

Font: pròpia  

 

 

És un edifici de grans dimensions. Està 

localitzada fora de l’antiga muralla, 

paral·lel al Pont Vell.  

Ubicació Carrer Cavallers 

Estil Noucentisme 

Època XX 

Protecció IPAC 

 

 

 L’Hospital 

Imatge  

 

 

 

Font: pròpia  

 

 

 

Va ser l’antic Hospital de La Bisbal. En 

l’actualitat s’hi estan efectuant obres de 

condicionament i ampliació.  Ubicació Carrer Hospital 

Estil Barroc 

Època XVIII 

Protecció IPAC 

 

 

 La torre de defensa de l’antic molí de La Torre 

Imatge 

 

 

 

Font: pròpia  

 

La torre de defesa forma part de l’antic 

molí fariner. El molí va ser la primera 

indústria de la ciutat. Està situat al costat 

de la carretera de Girona, entre la Bisbal i 

Corçà.  

Ubicació La Bisbal d’Empordà  

Estil Gòtic tardà 

Època XV-XVI 

Protecció BCIN 
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 La Volta de la Mel  

Imatge 

 

 

 

Font: pròpia  

 

La Volta de la Mel és una gran arcada on 

antigament es col·locaven les parades de 

venda de mel i de nèctar durant els dies 

de mercat.  

 

Ubicació Plaça Major 

Estil  

Època XVIII 

Protecció IPAC 

 

 

 El carrer del Call 

Imatge 

 

 

 

 

Font: pròpia  

 

El carrer del Call data des de l’any 1285. 

És un dels carrers més antics de la ciutat, 

conegut també com el carrer dels jueus. És 

molt estret i en cada extrem es marca 

l’accés amb una arcada.  

Ubicació Nucli Antic 

Estil  

Època XIII 

Protecció IPAC 

 

 

 El Passeig Marimon Asprer 

Imatge 

 

 

 

Font: pròpia  

El passeig es caracteritza per 

l’arborització dels 94 plàtans que el 

compon.  És paral·lel al riu Daró i s’estén 

des de l’Avinguda de les Voltes fins al 

carrer Mas Clarà.  

Rep el nom de la família Marimon, els 

quals van donar els terrenys per construir 

un passeig públic.  

Ubicació Passeig Marimon Asprer 

Estil  

Època XIX 

Protecció  
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 Can Boy o Can Balaguer 

Imatge 

 

 

 

Font: pròpia  

Can Boy, actualment conegut com a Can 

Balaguer, és una de les 3 cases d’indians 

de la ciutat. Va ser construïda per Augustí 

Boy i Deulofeu, familiar dels propietaris 

del castell de Castell d’Empordà.  

En l’actualitat és utilitzada com a 

habitatge i magatzem de transports.  

Ubicació Carrer de l’Aigüeta 

Estil Eclecticisme 

Època XIX 

Protecció IPAC 

 

 

 Cals Americanos 

Imatge 

 

 

 

Font: pròpia  

Cals Americanos o Mundo Nuevo va ser 

residència i fàbrica de terrissa del 

terrissaire Joan Martí i Oliveras, el 

promotor de les botigues de ceràmica del 

carrer de l’Aigüeta. Representa una de les 

cases d’indians de la ciutat.  

En l’actualitat, a més d’habitatge, és una 

botiga de terrissa.   

Ubicació Carrer de l’Aigüeta 

Estil Eclecticisme 

Època XIX (1872) 

Protecció IPAC 

 

 

 La Torre Maria 

Imatge 

 

 

 

Font: pròpia  

La Torre Maria va ser la casa del cubà 

Àngel Pérez el qual la va batejar segons la 

seva dona, Maria Mascarós. Forma part 

de les cases d’indians de la Bisbal.  

En l’actualitat, en l’edifici funciona 

l’Oficina de Turisme i dependències de 

l’Ajuntament de la Bisbal.   

Ubicació Carrer de l’Aigüeta 

Estil Noucentisme 

Època XX 

Protecció IPAC 

 

 

 Terracotta Museu 

Imatge 

 

 

Font: 

www.labisbal.cat  

 

És el museu de terrissa i ceràmica 

industrial de la Bisbal.  

L’edifici és una de les fàbriques de 

revestiments ceràmics més antiga de la 

ciutat.  

Ubicació Carrer 6 d’octubre 

Època XX (1991) 
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En el següent mapa es pot veure la localització dels llocs d’interès de la ciutat més 

a dalt esmentats. Els monuments ubicats fora de la Bisbal d’Empordà no 

s’indiquen. 

 

 

 L’Església de la Pietat 

 El carrer del Call 

 La muralla del pati d’armes 

 El Castell Palau 

 El Pont Vell 

 El Portal de la Riera 

 La Casa de Cultura 

 La volta de la mel 

 L’Església de Santa Maria 

 Les Voltes d’en Galí 

 L’Ajuntament Vell 

 

 Les Voltes 

 El Terracotta Museu 

 L’Església dels Dolors 

 Les Escoles Velles 

 L’Hospital 

 El Passeig 

 El Mundial 

 La Torre Maria 

 Can Boy 

 Cals Americanos 

 

Il·lustració 2. Localitació dels punts d’interès turístics i comercials de la Bisbal d’Empordà. 

Font: Mapa procedent de la web www.visitlabisbal.cat i modificada per mi amb els punts d’interés 

turístic de la Bisbal d’Empordà. 

 

http://www.visitlabisbal.cat/
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4. ESTRUCTURA DEL TREBALL I FONTS CONSULTADES 

 

L’observació i la documentació són les bases de tot treball. La primera fase del 

projecte ha consistit en la documentació sobre la història, l’activitat industrial, el 

patrimoni, la cultura i les tradicions de la ciutat. S’han analitzat les pàgines webs 

de les institucions locals per veure si s’està promovent la història i el patrimoni de 

la ciutat i de quina manera. Un cop realitzada l’anàlisi i gràcies als coneixements 

adquirits, s’han descobert una sèrie de problemes. El projecte actual es proposa 

com a solució d’una part d’aquestes, és a dir, la promoció del patrimoni. 

El treball s’estructura en dues parts. La primera part consisteix en la presentació 

del projecte i en una anàlisi de la ciutat i del patrimoni local. I la segona en una 

part més pràctica en la que s’exposa la proposta de dinamització patrimonial i 

turística de la Bisbal d’Empordà. 

Per poder desenvolupar la part pràctica del treball he consultat diferents manuals 

sobre com realitzar un projecte cultural: Manual bàsic d’elaboració i avaluació de 

projectes, de José Manuel Mille Galán (l’edició vella i l’edició actualitzada), Disseny 

i avaluació de projectes d’associacions culturals, de David Roselló i Cerezuela i 

Como elaborar un proyecto. Guía para diseñar proyectos sociales y culturales, 

d'Ezequiel Ander-Egg i María José Aguilar. 

A la part final del treball s’han redactat les bases del concurs, seguides per les 

conclusions, la bibliografia i webgrafia utilitzada i l’annex amb anotacions, plànols, 

fotografies, mapes i altres documents per complementar alguns dels continguts que 

s’exposen en el projecte. 
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1. DENOMINACIÓ 

 

El projecte s’identifica amb el nom Captura’m! Concurs de fotografia de la Bisbal 

d’Empordà. Tal com he esmentat anteriorment, és una proposta de dinamització 

patrimonial i turística de la ciutat. A través de la fotografia es vol donar a conèixer 

i conscienciar a la població sobre el ric patrimoni cultural, natural i arquitectònic 

de la ciutat.  

Captura’m! és l’eslògan del projecte. Fa referència al desig de la ciutat de ser 

fotografiada amb l’objectiu de descobrir les seves belleses i ser valorada. És una 

crida d’atenció per part de la ciutat cap a la seva població. 

S’ha creat un logotip amb l’objectiu de facilitar el reconeixement instantani del 

projecte. El logotip està compost pel nom i l’eslògan del projecte –situat a la part 

inferior del logotip– i per la representació d’una càmera fotogràfica amb la silueta 

del municipi de la Bisbal d’Empordà situada al centre d’aquesta representant el 

reflex d’allò que la càmera està enfocant. A sobre de la silueta del municipi es troba 

l’escut de la ciutat, signe identificatiu. 

Pel que fa als colors, la tria d’aquests no són una casualitat. Els diferents colors 

s’associen amb un conjunt d’emocions i adjectius, els quals defineixen el caràcter de 

la ciutat i de la fotografia. 

 Negre: poder, misteri, elegància, formal 

 Vermell: energia, poder, passió 

 Groc: emoció, estimulació, recerca d’atenció 

 Blanc: puresa, simplicitat, facilitat, innocència 

S’ha optat per un logotip simple, representatiu i recordable. Tal com deia Ludwig 

Mies van der Rohe, un dels arquitectes més importants de la història, “Menys és 

més.” 
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2. DESCRIPCIÓ GENERAL 

 

El concurs s’iniciarà anualment el 21 de març i s’allargarà fins al 21 de juny. El 

motiu d’aquestes dates és el de l’inici i el final de la primavera que comença amb 

l’equinocci de primavera del 21 de març i que acaba amb el solstici d’estiu del 21 de 

juny. He escollit que es dugui a terme durant la primavera perquè simbolitza el 

renaixement de la terra, motiu pel qual és l’estació òptima per realitzar fotografies 

de natura. Serveix també com a metàfora de la ciutat, que reneix a nivell 

individual i col·lectiu a través del projecte. A més, és l’època de l’any que menys 

turistes la visiten. Gràcies a la difusió que se’n farà de les fotografies capturades 

durant la primavera, és molt possible que aquesta mirada sobre la ciutat per part 

dels mateixos habitants de la ciutat arribi fins als turistes.   

La temàtica principal del concurs és la ciutat de la Bisbal d’Empordà, en 

particular, la seva arquitectura, natura, gent i activitats culturals i industrials. 

Aquestes categories temàtiques són resultat de la pregunta que m’he adreçat “Què 

defineix a una ciutat?”. 

El concurs es realitzarà a través de la plataforma Instagram i és obert a tothom. 

Posteriorment a la finalització de les inscripcions es desenvoluparan un seguit 

d’activitats. Les fotografies semifinalistes s’exposaran al Passeig Marimon Asprer 

durant els dies 1 i 2 de juliol, un lloc molt important per a la ciutat durant el segle 

XIX. Finalment, el dia 3 de juliol es farà el lliurament de premis i s’organitzarà un 

piscolabis-sopar popular a càrrec dels comerços locals col·laboradors.  

Els objectius del projecte són els de dinamitzar culturalment la ciutat, 

promocionar-la, estimular l’art fotogràfic i el turisme, fer participar activament als 

ciutadans com també fer-los sentir-se orgullosos de la seva ciutat considerada la 

ciutat de la ceràmica i dels antiquaris. La gent té la possibilitat d’oferir la seva 

pròpia mirada sobre la ciutat, sobre els racons preferits els que porten una càrrega 

vital i personal per les experiències que han anat recollint. 

El projecte depèn funcionalment de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Aquesta 

iniciativa es fa amb l’estreta col·laboració de l’Agrupació Fotogràfica BisEnfoc, la 

qual és responsable de promocionar i finançar el projecte, i amb la col·laboració de 

comerços locals que subministraran productes i finançaran els premis.  
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Els guardons estaran fets per un artista local. Considero que seria interessant que 

la botiga Ceràmiques Martí, la qual desenvolupa la seva activitat en l’antiga 

fàbrica i botiga de terrissa coneguda antigament com a Cals Americanos, 

s’encarregués de fabricar els guardons. Seria un homenatge al terrissaire bisbalenc 

Joan Martí i Oliveras, el primer propietari de l’edifici i el promotor de les botigues 

de ceràmica del carrer de l’Aigüeta. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓ  

 

El projecte Captura’m! serà innovador, tindrà un format molt diferent respecte al 

Concurs de fotografia de la Festa Major de la Bisbal d’Empordà que l’Agrupació 

Fotogràfica BisEnfoc organitza anualment i explotarà el potencial de la ciutat. 

Englobarà molts dels punts d’interès de la Bisbal d’Empordà: patrimoni cultural i 

natural, història, comerç, ceràmica, monuments històrics... 

L’oferta d’activitats culturals i d’oci és molt limitada. Està molt focalitzada en el 

turisme durant l’època estival (un 69,8% dels turistes visiten la ciutat durant 

l’època estival i només un 30,2% la visiten la resta dels mesos de l’any), fora 

d’aquesta s’organitzen molt poques activitats. La majoria de les activitats 

proposades són activitats literàries que cada any tenen menys públic.  

Des de l’Àrea de Promoció i Desenvolupament Local no es proposen activitats que 

promoguin el patrimoni, l’entorn natural, les activitats culturals o altres aspectes 

de la ciutat que no siguin la ceràmica o els antiquaris. La ceràmica de la Bisbal 

s’ha consolidat com una marca des del segle XVIII. 

Amb aquest concurs, es posarà el focus sobre tots aquells elements que defineixen 

una ciutat: la natura, l’arquitectura, la gent i les activitats culturals i industrials. 

El projecte acostarà el patrimoni local a la ciutadania.  
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A continuació s’exposa una gràfica amb els motius pels quals els turistes han 

escollit visitar la Bisbal d’Empordà. Cal mencionar que turista és aquella persona 

que es trasllada del seu territori d'origen o de la seva residència habitual a un punt 

geogràfic diferent al seu. L'absència es produeix més de 24 hores i inclou 

pernoctació en el punt geogràfic de destinació.5 

 

Tal com es veu en el gràfic, el motiu principal pel qual els turistes visiten la ciutat 

és la ceràmica, seguit pel seu patrimoni i pel seu comerç. Amb aquest projecte es 

vol animar a la gent a visitar la ciutat pel seu patrimoni i entorn natural, entre 

d’altres.  

Una altra raó per la qual proposo aquest projecte és perquè va lligat amb el meu 

hobby, és a dir, la fotografia. M’apassiona la fotografia i vull difondre aquesta art 

entre la població bisbalenca.  

 

                                                
5 Informació extreta de https://www.definicionabc.com/general/turista.php 

Il·lustració 3. Gràfic detallat amb els motius pels quals els turistes han escollit visitar la Bisbal 

d’Empordà. 

Font: Ceinos, M., Sabater, D. (2012). Mirada turística a la Bisbal d’Empordà. Estudi de l’anàlisi 

del comportament dels visitants. 
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4. MARC DE REFERÈNCIA 

 

És un projecte cultural vinculat a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà que 

s’emmarca dins dels àmbits d’actuació de l’Àrea de Promoció de la Ciutat i de l’Àrea 

de Cultura. Compta amb el suport i la col·laboració de l’Agrupació Fotogràfica 

BisEnfoc, entitat de la Federació Catalana de Fotografia, i d’alguns comerços 

locals. 

 

 

5. DESTINATARIS 

 

És fonamental conèixer i definir molt clarament quins són els destinataris als quals 

ens dirigim, per saber les seves necessitats, interessos, hàbits culturals, però 

sobretot, per triar bé les vies de comunicació. 

El projecte va dirigit a dos tipus de destinataris: directes i indirectes. Les persones 

destinatàries directes són, òbviament, les receptores directes del concurs. D’altra 

banda, les persones destinatàries indirectes són aquelles en qui repercuteix en 

darrera instància el concurs, tot i que formalment no s’adreçava directament a 

ells.6 Bàsicament, serien els participants en les diferents activitats que 

l’organització es planteja realitzar les setmanes posteriors a la finalització de les 

inscripcions.  

 

Destinataris directes 

(població diana) 
Destinataris indirectes 

Perfil (Persones) 

-amb una edat entre els 15 i els 30 anys 

-majors de 55 anys 

-aficionats i professionals de la 

fotografia 

 

-menors de 15 anys 

-majors de 30 anys (fins a 55 anys) 

                                                
6 José Manuel, M.G. Manual d’elaboració i avaluació de projectes. p.30 
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Procedència 

 -residents a la Bisbal d’Empordà 

 

-residents a altres poblacions 

-residents a altres països 

 

Nombre i cobertura 

 

-reals (persones beneficiàries directes): 

aproximadament 2.500 persones    

-potencials: aproximadament 4.000 

persones 

-cobertura del 62% del nombre de les 

potencials  

-es calcula que hi haurà 

aproximadament 7.000 persones 

 

Fonts de les dades 

 

-Institut Nacional d’Estadística (INE)  

 

*S’han efectuat càlculs aproximatius, ja que no es disposa de tota la informació necessària per poder 

fer un càlcul exacte dels destinataris directes i indirectes. S’han utilitzat les dades del padró de la 

Bisbal d’Empordà de l’any 2016.  

 

 

La població diana està dividida en dues categories d’edat: la primera categoria està 

composada per les persones entre els 15 i 30 anys i la segona categoria pels majors 

de 55 anys. El motiu d’aquesta classificació és l’estil de vida molt semblant que 

porten. Són persones actives tant a la vida quotidiana com a les xarxes socials. Les 

persones majors de 55 anys són professionals jubilats amb molt temps lliure i amb 

una activitat cultural fructuosa. Són persones que s’impliquen en diverses 

activitats.   

La franja d’edat 30-55 anys és la que es correspon a la població més ocupada, fet 

que implica que és probable que no pugui participar. No obstant això, forma part 

dels destinataris indirectes. 
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6. UBICACIÓ I ZONA D’INFLUÈNCIA 

 

 

UBICACIÓ 

Les diverses activitats que es realitzaran tindran lloc al Passeig Marimon Asprer, 

el qual està ubicat entre el carrer Paral·lel i la carretera C-66. Paral·lel al passeig 

hi ha el riu Daró, conegut per la seva escassetat d’aigua. 

És una molt bona ubicació, ja que es troba just a la cantonada de l’avinguda 

comercial de Les Voltes i a pocs metres del nucli antic. Són uns dels llocs més 

concorreguts i visitats pels turistes. És visible des de la carretera C-66 que travessa 

la ciutat, cosa que suposa un gran avantatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il·lustració 4. Vista aèria del Passeig Marimon Asprer, La Bisbal d’Empordà 

Font: Google Maps 
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He escollit aquesta zona gràcies a la seva dimensió, importància històrica, ubicació, 

bellesa i visibilitat. Durant els anys 1887-1956 el passeig era la via per on passava 

la línia ferrocarril que unia les localitats de Palamós, Girona i Banyoles. El tram 

era conegut com el Tren Petit.7 

Actualment, és un dels llocs d’interès turístic de la ciutat. És un dels pocs espais 

verds de la ciutat. I ja que una de les categories del concurs és justament la natura, 

considero que és molt oportú exposar les fotografies en un lloc com aquest. 

 

ZONA D’INFLUÈNCIA 

 Influència màxima (zona de màxima influència del projecte sobre la 

població): la ciutat de la Bisbal d’Empordà 

 Influència mitjana (zona de menor influència del projecte sobre la població): 

resta del municipi de la Bisbal d’Empordà (Castell d’Empordà i Sant Pol) i 

poblacions veïnes 

 

 

 

 

                                                
7 Wikipedia. (s.d.). Línia Palamós-Girona-Banyoles.  

Disponible en URL https://ca.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnia_Palam%C3%B3s-Girona-Banyoles 

D’esquerra a dreta. Imatge 1. Vista del Passeig. Portal d’accés a les instal·lacions del tren petit i 

façana modernista del cinema Mundial, propietat de Robert Mercader (1926) Font: Arxiu Comarcal 

Baix Empordà. Imatge 2. Perspectiva del Passeig (1911) Autor: Emili Casas i Masbernat. Font: 

Arxiu Comarcal Baix Empordà. Imatge 3. Perspectiva del Passeig (2017) Autor: Georgiana R. 

Ionita  

 

 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnia_Palam%C3%B3s-Girona-Banyoles
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7. OBJECTIUS 
 

Els objectius que es volen aconseguir amb aquest projecte cultural es divideixen en 

tres nivells: 

 

7.1 OBJECTIUS GENERALS  

 Promoure la necessitat de conèixer, respectar i preservar el patrimoni 

arquitectònic i natural de la Bisbal d’Empordà  

 Conscienciar a la gent de la importància històrica de la ciutat 

 Promoure la història de la ciutat 

 Promocionar la fotografia entre les persones de la zona 

 Potenciar l’estima de la ciutat 

 

7.2 OBJECTIUS ESPECÍFICS  

 Fer gaudir la gent del poble de l’esdeveniment i cridar l’atenció als turistes 

 Potenciar la creativitat dels habitants 

 Oferir una nova activitat cultural 

 Fomentar la participació ciutadana a les activitats ofertes per la ciutat 

 

7.3 OBJECTIUS OPERATIUS O METES  

 Aconseguir una participació d’almenys 3.000 persones 

 Aconseguir un nombre més elevat de turistes fora de l’època estival (un 

69,8% dels turistes visiten la ciutat durant l’època estival i només un 30,2% 

la visiten la resta de mesos de l’any)8  

A través de les fotografies que circularan tant per les xarxes socials com per la 

ciutat, es podrà veure com és la ciutat durant la primavera i que val la pena 

visitar-la durant aquesta època de l’any.  

 Crear comunitat 

 

                                                
8 Ceinos, M., Sabater, D. (2012). Mirada turística a la Bisbal d’Empordà. Estudi de l’anàlisi del 

comportament dels visitants.  
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8. ACTIVITATS I CALENDARI 

 

En aquest capítol s’elaboraran la programació de les diferents activitats que es 

duran a terme i el cronograma de les tasques.  

 

ACTIVITATS 

 Exposició fotogràfica  

o Data: 1 i 2 de juliol 

o Hora: 11h – 19h 

Les fotografies semifinalistes seran exposades durant els dies 1 i 2 de juliol al 

Passeig Marimon Asprer. Durant aquests dies el públic podrà visitar l’exposició i 

votar la fotografia preferida. S’atorgarà un premi especial a la fotografia que més 

vots rebrà. 

2 de juliol 19h – 19.30h: validació i recompte dels vots 

                            19.30h: el jurat farà pública la decisió dels guanyadors de les 

categories i al guanyador del premi “La fotografia del públic”. 

 

 Lliurament de premis i piscolabis-sopar popular 

o Data: 3 de juliol 

El 3 de juliol a les 19h es fa el lliurament de premis. El jurat entregarà 

personalment els premis. Seguidament, des de les 19.30h fins a les 21.30h 

s’organitza un piscolabis-sopar popular a càrrec dels comerços locals col·laboradors.  

 

Durant els 3 dies que duren les activitats, hi haurà una persona que s’encarregarà 

de fer fotografies per promocionar el concurs de cara l’edició següent. Les 

fotografies es publicaran als perfils de les xarxes socials del concurs i a la pàgina 

web de l’ajuntament.  
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CALENDARI 

El següent cronograma reflecteix detalladament totes les activitats que es duran a terme com també els seus respectius responsables. El 

cronograma es divideix en quatre fases, cada una composta per unes determinades activitats ordenades cronològicament. L’organització 

de les tasques de manera cronològica ajuda a assegurar el bon funcionament del projecte. 

Cronograma d’activitats del projecte «Captura’m» 

ACTIVITAT RESPONSABLE GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase de preparació 

Creació de l’equip Director                             

1ª reunió. Assignació de tasques i encàrrecs, 

constitució de grups 
Tot l’equip                             

Acords amb els col·laboradors Director                             

Fase d’elaboració 

2ª reunió. Elaborar el pla d’actuació Tot l’equip                             

Elaborar el pla de comunicació i promoció Equip de comunicació                             

Redactar les bases de dades del concurs Equip de comunicació                             

Elaboració i distribució de publicitat Equip de comunicació                               

Creació de les xarxes socials Cap de comunicació                             

Fase d’execució 

3ª reunió Tot l’equip                             

Adquisició de material i equipament 
Equip de recursos i 

infraestructura 
                            

Elaboració dels guardons Col·laborador                             
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4ª reunió. Seguiment global Tot l’equip                             

Contractació resta de l’equip (aliè al projecte) Director                             

5ª reunió. Seguiment global Tot l’equip                             

Recopilació de les fotografies Cap de comunicació                             

Analitzar les fotografies i designar els 

guanyadors (privat) 
Jurat                             

Recopilació dades personals Cap de comunicació                             

Publicar a les xarxes socials els noms dels 

finalistes 
Equip de comunicació                             

6ª reunió. Organitzar jornades Tot l’equip                             

Impressió fotografies finalistes  Grup de recursos                             

Distribució publicitat sobre l’exposició i el 

piscolabis 
Grup de comunicació                             

Muntar l’exposició de fotografies i equipament 
Grup de recursos i 

infraestructura 
                            

Exposició  Grup d’execució                             

Veredicte Jurat                         2    

Lliurament de premis i piscolabis popular Jurat i col·laboradors                          3   

Desmuntatge exposició 
Grup de recursos i 

infraestructura 
                            

Publicar a les xarxes socials fotografies de les 

jornades i dels guanyadors 
Equip de comunicació                             

Fase d’avaluació 

Reunió avaluació Tot l’equip                             

Nota: El concurs se celebrarà anualment des del 21 de març fins al 21 de juliol. La programació de les tasques estan susceptibles a canvis a causa de situacions externes 

o internes.
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9. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT INTERN 

 

En aquest apartat es definiran l’organització i els mecanismes de funcionament 

intern del projecte.  

 

9.1 UBICACIÓ DEL PROJECTE A L’ASSOCIACIÓ 

El projecte depèn funcionalment de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. A més, hi 

col·laboren l’Agrupació Fotogràfica BisEnfoc i diversos comerços locals de la 

Federació del Comerç de la Bisbal d’Empordà.  

 

9.2 RECURSOS HUMANS 

En la següent taula s’exposaran les persones responsables de coordinar i gestionar 

el projecte i les funcions que se les assignaran. Cada persona té encomanades unes 

determinades tasques i té un rol indispensable en l’organització del concurs.   

 

Nº  Càrrec al projecte Funció al projecte 

1 
Regidor de l’Àrea de Cultura 

– Carles Puig Madrenas 
Director del projecte i membre del jurat 

1 
President de l’Agrupació Fotogràfica BisEnfoc 

– Xevi Font Galí 
Membre del jurat i associat 

1 Fotògraf professional Membre del jurat 

3 
 

Equip de comunicació 

Generar i difondre la publicitat 

Elaboració del pla de comunicació 

Redactar les bases del concurs 

Administrar les xarxes socials 

3 Grup d’economia 
Elaboració i control del pressupost 

Recerca de finançament 

2+? 
Grup de recursos i infraestructura + Empreses 

externes 

Proveïment de material, equipament i 

serveis 

2 Equip d’execució Supervisar els preparatius de les jornades 
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9.3 ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT: GRUPS DE TREBALL 

S’estructuren un total de cinc grups de treball: 

 

 Grup de comunicació i promoció 

o Funcions: elaboració i difusió de la publicitat i la propaganda, elaboració 

del pla de comunicació, redacció de les bases de dades, amb la col·laboració 

de l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament 

o Integrants: tres membres de l’equip de comunicació de l’ajuntament  

 

 Grup dels jurats 

o Funcions: examinar les fotografies, valorar, lliurar els premis, etc. 

o Integrants: tres membres 

 

 Grup d’economia 

o Funcions: elaboració i control del pressupost, recerca de finançament, etc. 

o Integrants: dos membres i un col·laborador de l’Agrupació Fotogràfica 

BisEnfoc 

 

 Grup de recursos i infraestructura 

o Funcions: assegurar els recursos tècnics, els equipaments, els materials, el 

menjar i la beguda, etc.  

o Integrants: dos membres i empreses externes col·laboradores  

 

 Grup d’execució 

o Funcions: assegurar el bon funcionament del projecte en tots els aspectes, 

donar suport en totes les activitats, coordinar. 

o Integrants: dos membres 
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9.4 ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT: REUNIONS 

Es proposen aquests espais de regulació i seguiment al llarg del projecte per tal 

d’organitzar i gestionar tots aquells aspectes necessaris. 

 

 Reunió de coordinació i seguiment global 

o Nombre: un 

o Periodicitat: inici del projecte 

o Assistents: tot l’equip  

o Funcions: organització general, assignació de feines i tasques, concertació 

del pla d’actuació, constitució de grups, etc. 

 

 Reunió de coordinació, seguiment i avaluació de procés 

o Nombre: cinc 

o Periodicitat: mensualment (febrer, març, abril, maig, juny) 

o Assistents: tot l’equip 

o Funcions: repassar encàrrecs, veure l’evolució de les accions, assegurar la 

informació i la comunicació, resoldre possibles problemes, etc. 

 

 Reunió d’avaluació de resultats 

o Nombre: un 

o Periodicitat: al final del projecte 

o Assistents: tot l’equip 

o Funcions: avaluar el projecte, propostes de millora per a l’any següent, 

revisió pressupost, etc. 

 

 Altres reunions 

o Nombre: per concretar 

o Periodicitat: indeterminada (depenent de les necessitats) 

o Assistents: variables 

o Funcions: anàlisi de problemes i dubtes, coordinació, evolució, etc. 
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9.5 RELACIONS EXTERIORS 

L’equip de comunicació i el director del projecte són els principals responsables 

d’establir totes les relacions de caràcter exterior. El projecte depèn funcionalment 

de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, cosa que en facilitarà la comunicació amb 

les diferents dependències d'aquest.  

Els canals d’informació i comunicació seran en persona, via telefònica, o bé, per 

correu electrònic. Els mecanismes i sistemes de comunicació i promoció seran a 

través de pòsters, banderoles, tríptics, notes de premsa, pàgines web i xarxes 

socials. 

 

 

10. COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ 

 

La comunicació i la promoció del concurs són unes eines importantíssimes que 

poden assegurar-ne l’èxit. És necessari elaborar un bon pla de comunicació per 

garantir la màxima difusió del concurs. Per aconseguir-ho, s’optarà per dues vies de 

comunicació: online i offline. Així doncs, els canals de difusió s’adequaran al target 

al qual es vol arribar.  

La Web 2.0 es caracteritza principalment per la participació de l’usuari com 

generador i distribuïdor de continguts i no només com a consumidor, cosa que 

suposarà que els mateixos usuaris participin de manera activa en la comunicació i 

la promoció del concurs compartint els continguts de les xarxes socials (Facebook, 

Twitter i Instagram) del concurs i de la pàgina web de l’ajuntament. El target 

d’aquest canal de difusió és la gent jove, els usuaris més actius són els d’entre els 

16 i 25 anys, sense oblidar l’altra gent que utilitza quotidianament les xarxes 

socials.  

Pel que fa a la comunicació offline, s’utilitzaran diversos productes i materials de 

promoció. Es penjarà una banderola a l’Avinguda de les Voltes, es col·locaran 

pòsters* als aparadors de les entitats municipals i dels comerços locals, i es 

repartiran tríptics informatius. A més a més, es realitzarà una nota de premsa per 

part del Gabinet de Comunicació de l’ajuntament de la qual en farà difusió els 

mitjans de comunicació locals.  



                         

34 
 

L’objectiu principal és d’arribar al major nombre de persones possible i motivar-les 

a participar.  

*Hi haurà dos tipus de pòsters: un que informarà sobre el concurs en si (inscripcions, dates, bases de 

dades, etc.) i l’altre, el qual inclourà mostres de les fotografies semifinalistes, informarà sobre 

l’exposició, l’entrega de premis i el piscolabis-sopar popular. 

 

PROMOCIÓ I DIFUSIÓ 

Missatges que es volen comunicar 

 És un concurs innovador per a la ciutat 

 Es tracta de promoure la història i el patrimoni de la ciutat 

 Obert a tots els públics 

 

Públics

 

 Dones i homes de totes les edats 

 Habitants de la Bisbal d’Empordà i rodalies, com també turistes 

 Aficionats i professionals de la fotografia 

 Mitjans de comunicació locals: ràdio i revistes 

 

Productes i materials de comunicació

 

 Banderola 

 Pòsters 

 Tríptics informatius 

 Nota de premsa 

 Difusió a través de les eines 2.0 (Facebook, Twitter i Instagram) i de la 

pàgina web de l’ajuntament (http://www.labisbal.cat/) 

 

 

 

 

 

http://www.labisbal.cat/


                         

35 
 

11. ELS RECURSOS 

 

S’ha realitzat una taula amb tots els recursos necessaris per a la producció del 

projecte.  

 

Recursos Propis del projecte Cost (€) Adscrits per 

l’associació 

Cost (€) 

I. Materials 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Infraestructura i equip. 1. Infraestructura i equip. 

 Material exposició                         200€ 

 

 Passeig Marimon Asprer  0€ 

 Taules  200€ 

 Faristol 100€ 

 Diversos 400€ 

 Urna 75€ 

2. Tècnics 2. Tècnics 

 Mini nevera                                   170€   Equip so 70€ 

3. Fungibles 3. Fungibles 

 Materials de propaganda  669,12€ 

 Papereria 200€ 

 Aliments i begudes   500€ 

 Diversos                100€ 

Subtotal I                        1.239,12€ Subtotal I                         1.445€ 

II. Humans  Personal de seguretat (10h) 150€  Jurat (20h/pers.) (3)                  450€ 

 Un administrador (20h)            200€ 

 Director (30h)                           550€ 

 Un coordinador (40h)             400€ 

 Equip comunicació i promoció 

(20h/pers.) (3)                               600€ 

 Grup d’economia (10h/pers.)     300€                              

 Empreses col·laboradores            0€ 

Subtotal II                             150€ Subtotal II                       2.500€ 

III. Monetaris     

 

 Guardons                                    200€ 

 Vals premis                                 400€ 

Subtotal III                                0€  Subtotal III                           600€ 

Total Propis (I + II + III)          1.389,12€ Adscrits  (I + II + III)        4.545€ 

TOTAL GLOBAL 

Recursos propis + Recursos adscrits 

1.389,12 + 4.545 = 5.934,12€ 
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Els recursos estan classificats segons el seu origen: propis i adscrits. Els recursos 

propis són aquells que es destinen totalment i específicament al projecte. Aquests 

recursos requeriran un finançament extern específic, ja que l’entitat promotora no 

els té.9 D’altra banda, els recursos adscrits són aquells dels quals l’entitat 

organitzadora disposa. 

Com es pot observar la majoria dels recursos són propietat de l’entitat, fet que 

abaratirà el cost total. Gràcies a la col·laboració de les empreses externes, es 

disposarà d’una gran quantitat de recursos, sobretot fungibles. La majoria dels 

recursos humans ja formen part del projecte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
9 Mille Galán, J.M. (2002). Manual bàsic d’elaboració i avaluació de projectes. Barcelona: Ajuntament 

de Barcelona. p.78 
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12. EL PRESSUPOST 

PRESSUPOST DEL PROJECTE CAPTURA’M! CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA 

BISBAL D’EMPORDÀ 

DESPESES  INGRESSOS  

Concepte € Concepte € 

    

1. Recursos humans  1. Aportacions associació  

1.1 Propis del projecte 

    Personal de seguretat (10h) 

 

150€ 

1.1 Finançament en diners 

     Ajuntament de la Bisbal d’Empordà 

 

1.139,32€ 

Subtotal 1.1    150€ 1.2 Recursos adscrits 

    Recursos humans 

    Materials tècnics  

    Manteniment 

    Infraestructures i equipaments                       

 

2.500€ 

70€ 

70€ 

775€ 

  

1.2 Adscrits per l’associació 

    Jurat (20h/pers.) (3) 

    Administrador (20h) 

    Equip comunicació i promoció 

(20h/pers.) (3) 

    Director (30h) 

    Coordinador (40h) 

    Grup d’economia (10h/pers.) (3) 

    Empreses col·laboradores  

 

450€ 

200€ 

 

600€ 

550€ 

400€ 

300€ 

0€ 

Total 1  4.554,32€ 

  

2. Activitats 

    Diversos 

 

100€ 

Total 2          100€ 

       

Subtotal 1.2 2.500€ 3. Subvencions 

    Subvenció comerços col·laboradors 

    Subvenció Agrup. Fotogràfica 

BisEnfoc                                                                

      

       1.100€ 

          550€ 

 

Total 1 (1.1+1.2) 2.650€ 

  

2. Recursos material 

2.1 Propis del projecte 

Total 3 1.650€ 

 

 

 

2.1.1 Materials fungibles 

    Material de propaganda 

    Papereria 

 

669,12€ 

200€ 

2.1.2 Mitjans i equips tècnics 

     Mini nevera                                    

 

170€ 

2.1.3 Infraestructures i equipament 

   Material exposició                          

 

200€ 

Subtotal 2.1 1.239,12€ 

  

2.2 Adscrits per l’associació  

2.2.1 Mitjans i equips tècnics 

    Equip so  

  

70€ 

2.2.2 Materials fungibles 

    Diversos 

    Aliments i begudes 

 

100€ 

500€ 

2.2.3 Infraestructures i equipament 

    Passeig Marimon Asprer 

 

0€ 
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El pressupost demostra que el projecte pot ser viable i assequible.  

El cost dels recursos humans es va calcular mitjançant un preu per hora estimat. 

El cost dels mitjans i equips tècnics es va calcular segons els preus de diferents 

pàgines webs consultades. En el cas dels materials de propaganda, s’ha calculat 

tenint compte els preus de www.imprentaonline.com. Com es pot observar el preu 

del material inclou també el servei de disseny gràfic del qual disposa l’empresa.  

- Tríptics (21cmx10cm) 1.000 unitats   

108,10€ + 120€ (disseny gràfic) = 228,12€ 

- Banderola (1mx3m) PVC 260gr    

- 87,12€ + 60€ (disseny gràfic) = 147,12€ 

- Pòsters (29,7cmx42cm) A3 100gr   500 unitats   

- 114,71€ + 60€ (disseny gràfic) = 174,71€ 

- Expositor de lona per l’exterior (80cmx200cm) = 119,19€ 

Els costos dels altres parts del pressupost han sigut consultats amb els 

col·laboradors i l’ajuntament. 

    Taules 

    Faristol 

    Diversos 

    Urna 

200€ 

100€ 

 400€ 

75€ 

2.2.4 Manteniment i funcionament 

    Neteja 

    Consums (llum) 

 

60€ 

10€ 

  

Subtotal 2.2 1.515€   

    

Total 2 (2.1+2.2) 2.754,12€   

    

3. Recursos monetaris 

  Guardons 

 Vals premis                                  

 

200€ 

400€ 

Total 3 600€   

    

4. Imprevistos  

5% de les despeses totals  

Total 4 300,20€ 

    

A. Total pròpies (1.1+2.1+3+4)             2.289,32€ A. Total aportació associació    4.554,32€  

B. Total adscrites (1.2+2.2)                 4.015€ B. Total altres ingressos         1.750€ 

Total despeses  6.304,32€ Total ingressos  6.304,32€ 

http://www.imprentaonline.com/
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13. BASES TÈCNIQUES DEL CONCURS 

 

– DESCRIPCIÓ 

Captura’m! Concurs de fotografia de la Bisbal d’Empordà és un concurs de 

fotografia que l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà convoca anualment. Comença 

el 21 de març a les 00.01h i acaba el 21 de juny a les 23.59h. Hi podrà participar 

tothom que vulgui a través de la plataforma Instagram amb 

l’etiqueta #Capturam. 

 

– OBJECTIUS 

A través del concurs es vol crear, promoure i projectar una imatge turística i 

cultural de la Bisbal d’Empordà, com també descobrir els valors i els diferents 

racons de la ciutat. 

 

– PARTICIPANTS 

Hi podrà participar tothom qui vulgui. Poden concursar tan fotògrafs/es 

professionals com aficionats/des. 

 

– CATEGORIES TEMÀTIQUES 

El concurs es compon per 4 categories temàtiques:  

 Natura 

 Arquitectura (patrimoni arquitectònic) 

 Gent 

 Activitats industrials i/o culturals 

 

– PROCEDIMENT 

Per participar, s’ha de penjar una fotografia a l’Instagram etiquetada amb el 

hashtag #Capturam. La publicació s’haurà de fer des del perfil personal del 

participant. Entraran automàticament a concurs totes aquelles fotografies 
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etiquetades amb aquest hashtag. Les fotografies hauran de ser preses en el període 

del concurs i en el municipi de la Bisbal d’Empordà.  

De totes les fotografies rebudes se’n seleccionaran les 100 millors amb l’objectiu 

d’exposar-les a diferents espais de la ciutat. L’organització es posarà en contacte 

amb els semifinalistes a través d’un missatge a la fotografia. Hauran d’enviar al 

correu electrònic que l’organització els facilitarà, la fotografia original en format 

“jpg” i amb la major resolució possible. En el mateix correu s’hauran d’adjuntar les 

següents dades: nom i cognoms de l’autor de la fotografia, edat, DNI, telèfon de 

contacte, lloc on es va realitzar la fotografia, la categoria en què participa i una 

breu explicació del que representa la fotografia (màxim 5 línies). 

Si en un termini de 2 dies naturals algun dels semifinalistes no envia la fotografia i 

les dades demanades, serà desqualificat. Només es podrà presentar una fotografia 

per categoria. En el cas que es presenti dues fotografies d’una mateixa categoria, es 

descartarà de manera aleatòria una de les dues.  

Els noms dels semifinalistes es faran públics al perfil d’Instagram del concurs.  

 

– CARACTERÍSTIQUES I FORMAT DE LES FOTOGRAFIES 

Les fotografies poden estar realitzades amb qualsevol càmera: rèflex i/o compacta. 

No s’acceptaran les fotografies fetes amb el telèfon mòbil.  

S’admetran retocs en nivells, corbes, brillantor, saturació, contrast i exposició de 

les fotografies sempre que no alteri la realitat de la fotografia.  

Les fotografies podran ser en B/N i/o en color i s’hauran de presentar en format 

“jpg”.  

 

– JURAT    

El jurat estarà format per un professional de la fotografia, el director de 

l’Agrupació Fotogràfica BisEnfoc i el regidor de l’Àrea de Cultura de la Bisbal 

d’Empordà. 

Les millors fotografies seran avaluades i escollides segons els criteris del jurat. Es 

valorarà no només la qualitat tècnica i/o artística de la fotografia, sinó també 

l'originalitat i la capacitat d’expressar amb la màxima habilitat fotogràfica 

l’essència de la ciutat.  
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– EXPOSICIÓ 

Les fotografies semifinalistes seran exposades durant els dies 1 i 2 de juliol al 

Passeig Marimon Asper de la Bisbal d’Empordà començant amb les 11h fins a les 

19h. 

Els participants a l’exposició podran votar la fotografia preferida, vots que 

designaran al guanyador del premi “La fotografia del públic”. 

 

– VEREDICTE FINAL 

El jurat pronunciarà públicament el seu veredicte el 2 de juliol a les 19.30h i serà 

inapel·lable. 

 

– PREMIS 

S’atorgaran un total de 5 premis: 

1. Un val en valor de 100€* i un guardó personalitzat a “La millor fotografia 

de natura”  

2. 100€ i un guardó personalitzat a “La millor fotografia d’arquitectura”  

3. 100€ i un guardó personalitzat a “El millor retrat” 

4. 100€ i un guardó  personalitzat a “La millor fotografia d’activitat 

industrial i/o cultural” 

5. Un guardó personalitzat a “La fotografia del públic”  

La persona guanyadora té el dret de renunciar al premi. 

*El val en valor de 100€ es pot descanviar per productes o serveis dels comerços locals que col·laboren. 

 

– LLIURAMENT DE PREMIS 

El lliurament de premis tindrà lloc el dia 3 de juliol a les 19h al Passeig Marimon 

Asper. L’assistència dels guanyadors és obligatòria.  
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– ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

Totes les fotografies que participin en el concurs, si s’escau, seran utilitzades per 

l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà per a futures campanyes de promoció de la 

ciutat o amb altres afinitats. Així doncs, l’autor cedeix voluntàriament a 

l’Ajuntament els drets d’autor. 

La participació en el concurs implica l’acceptació de totes les condicions exposades 

més a dalt com també de les condicions de la plataforma digital d’Instagram.  

La participació al concurs és gratuïta.  
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CLAUSURA 
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1. CONCLUSIONS 

 

Primerament, cal recordar que els objectius del projecte eren els de conscienciar i 

sensibilitzar a la comunitat local sobre el patrimoni cultural i la importància 

històrica de la ciutat on viuen, promoure la necessitat de conèixer, respectar i 

preservar el patrimoni arquitectònic i natural de la Bisbal d’Empordà, promocionar 

la fotografia entre les persones de la zona i per últim però no menys important, 

aconseguir un nombre més elevat de turistes fora de l’època estival.  

El projecte que s’ha perfilat és modest però té uns objectius ambiciosos. Segons el 

pressupost elaborat és factible i realitzable. A través d’aquesta proposta de millora 

es podria contribuir a reanimar econòmicament, socialment, però sobretot, 

culturalment, la Bisbal d’Empordà. Fins i tot podria arribar a tenir més èxit del 

que s’espera. 

La realització d’aquest projecte m’ha permès descobrir la meva ciutat.  
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Il·lustració 1. Itinerari de visita del Castell Palau de la Bisbal d’Empordà. 

Font: www.visitlabisbal.cat 
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Il·lustració 2. Tríptic del Castell Palau de la Bisbal d’Empordà. 

Font: www.visitlabisbal.cat 
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Il·lustració 3. Itinerari pel nucli antic de la Bisbal d’Empordà. 

Font: www.visitlabisbal.cat 
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La Bisbal d’Empordà disposa d’un vídeo promocional. Podeu visualitzar-lo al següent 

enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=rGci8iYHExA  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 4. Captures de pantalla del vídeo promocional de la Bisbal d’Empordà. 

Font: www.youtube.com 

https://www.youtube.com/watch?v=rGci8iYHExA
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Il·lustració 5. Piràmide poblacional de la Bisbal 

d’Empordà basada en les dades del padró de l’any 2016. 

Font: INE 
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 Il·lustració 6. Bases de dades de la 15ª edició del Concurs de Fotografia de Festa Major de la Bisbal d’Empordà. 

Font: 

https://www.facebook.com/fmLaBisbal/photos/a.10151787727296151.1073741825.62000126150/10151787727336151/?type=3&theater 
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Il·lustració 7. Díptic “Què podem fer a la Bisbal?” 

Font: http://www.visitlabisbal.cat/pdfs/publicacions/qun-

podem-fer-4-idiomes-vd.compressed.pdf 
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FIRES I MERCATS 

Des de Promoció i Desenvolupament Local s’organitzen diverses fires que ja estan consolidades amb la finalitat de promoure la ciutat10: 

 Fira-mercat al carrer (1 de maig) 

 Fira de brocanters, col·leccionista i joguines ( 11 de setembre) 

 Fira Antic Empordà 

 Tastaolletes (mostra de gastronomia i ceràmica de la Bisbal) 

 Artesana, fira d’artesania i ceràmica de la Bisbal 

Com es pot observar, a través d’aquestes fires i mercats s’està promovent la ceràmica i els antiquaris.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 http://www.labisbal.cat/ca/promocio-i-desenvolupament-local.html 
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En aquesta il·lustració es detallen les activitats que s’organitzen durant el mes d’agost del 2017 a la Bisbal d’Empordà. Com es pot 

observar la majoria d’aquestes tracten sobre de ceràmica, siguin tallers o visites guiades. He escollit ensenyar l’agenda de l’agost perquè 

és el mes més concorregut pels turistes. 

Il·lustració 8. Agenda d’activitats del mes d’agost 2017. 

Font: www.visitempordanet.com 


