
 

 

 

 

DESEMBRE 2009 

SETMANA EUROPEA DE 
PREVENCIÓ DE RESIDUS 

L’Associació, com a membre de la Federació de 
comerç de la Selva, s’ha apuntat a la setmana 
europea de prevenció de residus amb una 
actuació realitzada el 27 de novembre: cap dels 
comerços associats va donar bosses de plàstic.  
Així, doncs, aquesta acció es va efectuar a tota la 
comarca de la Selva interior ja que es va dur a 
terme a tots els pobles que integren la Federació. 

Tots els establiments han 
passat l’auditoria del 
SICTED. 
Per segon any consecutiu 
estem dintre del programa 
del  Ministeri de            
Turisme com a destí de 
qualitat . 
Enhorabona a tothom !!! 

S’ha firmat un conveni de col·laboració amb La Caixa. 
Del 23 de novembre de 2009 fins al 15 de gener de 
2010, per cada compra feta amb la targeta Comerç de 
Sant Hilari La Caixa donarà 1€ per invertir al geriàtric de 
Sant Hilari i adquirir material necessari pel 
desenvolupament del centre. 
Donem les gràcies a La Caixa !!! 

Felicitem la  

carnisseria can Cisquet  
pels seus primers cent anys !!! 

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ 

Ja tenim les 
enquestes de 
satisfacció per 
saber l’opinió 
dels clients i 
poder millorar 
el rendiment 
dels nostres 
negocis. 



 

 

 

 

DESEMBRE 2009 

Festes de Nadal 

PANERA DE REIS REEDICIÓ GUIA TELEFÒNICA 

Durant aquests dies fem les 
accions següents: 
•Agendes 2010 
•Patges 
•Música ambiental 
•Felicitació Nadalenca 

REDUÏM EL CONSUM DE BOSSES DE PLÀSTIC 

2 

Tornem a editar la guia 
telefònica de Sant Hilari, 
en què es destaquen 
tots els comerços 
associats. 

A part de les activitats de Nadal, 
també sortegem una panera amb 
tots els productes que els 
establiments associats heu volgut 
aportar.  

Aprofitem per donar-vos les 
gràcies a tots per la vostra 
participació. 
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L’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm 
crea prop de 50 places 
d’aparcament amb horari limitat 
gratuïtes. 
 

Estan situades al centre del poble i tenen com a 
principal objectiu la rotació de vehicles per, així, 
facilitar l’aparcament al centre del poble. 
 
 

Aquestes zones blaves gratuïtes estan situades 
darrera de l’oficina de turisme de can Rovira, 
entre els carrers Vernis i Montsolís, i a l’entorn 
de la plaça Catalunya, davant del centre 
d’atenció primària. El temps d’aparcament 
estarà regulat amb rellotges d’estacionament 
que es distribuiran a la població. L’horari 
d’aquestes zones blaves serà de les 9:00 h a les 
21:00 h. 
 
 

L’Ajuntament de Sant Hilari ha pres aquesta 
decisió de manera consensuada amb 
l’Associació de Comerç i Turisme de Sant Hilari 
Sacalm i en cap cas té una finalitat recaptadora. 
Es tracta de facilitar l’aparcament de vehicles en 
el centre de la població a totes les persones que 
s’hi desplacin per fer compres, encàrrecs o que 
vagin de visita  al centre d’assistència primària. 
 
 
Aquesta acció es porta a terme en el marc de la 
campanya per millorar la circulació del centre 
del municipi i la seguretat dels vianants. Altres 
accions que ja s'han portat a terme són la 
senyalització de la zona de prioritat per a 
vianants, la senyalització d'àrees de càrrega i 
descàrrega, millora de la parada d'autobusos i 
l'aparcament de la zona de l'Hospital. També en 
breu es reubicaran alguns passos de vianants.  

 

Places d’aparcament amb horari limitat ACTA ASSEMBLEA GENERAL 

     ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE 

L’ASSOCIACIÓ DE COMERÇ DE SANT HILARI SACALM                                         
 

Sant Hilari Sacalm a 3 de desembre de 2009, a les 21.30 h del vespre, es reuneixen, amb 
caràcter ordinari, els membres de l’Associació a la sala noble de la Cooperativa de la nostra vila 
de Sant Hilari Sacalm per tractar l’ordre del dia següent: 
 

 Conveni amb Gextion. 
 Presentació del programa de punts de La Caixa a càrrec de representants de 

l’entitat bancària 
 Campanya de Nadal 

  Felicitació de Nadal 
 Dos elements amb espelmes per a l’entrada dels establiments 
 Guia telefònica 
 Dies que els patges passaran pels establiments 
 Agendes 
 Panera de Reis 

 Dia sense bosses – premiar amb punts per no donar bosses 
 Precs i preguntes 

   
A les 21.55 h del vespre s’inicia l’assemblea ordinària, assisteixen un total de 27 associats,  
comptant amb en Josep González com a secretari de l’assemblea. 
 

 Punt primer.- La Montse comenta que l’empresa Gextion no han pogut venir, i que ho 
aplaçaran fins després de festes. 

 Punt segon-  Els representants de la Caixa presenten el programa de punts.    

 Punt tercer.-  La Montse presenta la campanya de Nadal: 
 Presenta, amb diapositives, com serà la felicitació de Nadal. És una fotografia antiga, es 

faran 2000 felicitacions i 1500 es repartiran porta a porta junt amb la guia telefònica. 
 Es posaran dos elements decoratius a les portes dels establiments.Són olles i a dins hi ha 

espelmes. Ho està fent una empresa de Breda i se’n fan dos per establiment. S’ha 
demanat permís a l’Ajuntament per deixar-ho a la vorera i al carrer (via pública). 

 Guia telefònica: Seran com sempre. Es va demanar a l’Ajuntament si ens podia cedir un 
dibuix del concurs de pintura ràpida. És un oli molt bonic. Hi haurà un desplegable on 
sortiran tots els associats. Es repartiran junt amb la felicitació. En deixaran uns 25 per 
establiment. 

 Els patges passaran pels establiments associats els dies 24 al 30 i 5 al matí.  
 També es faran agendes i s’aprofitarà la felicitació com a portada. Hi haurà els dies 

festius que es podran obrir els establiments. 
 Es farà una panera per a Reis. El sorteig es farà el dia 07 de gener. La data màxima per 

fer les aportacions serà el dia 18 de desembre. Es recolliran les butlletes el dia 12-12-09. 

 Punt quart.- Es va acordar que es deixaria de donar bosses de plàstic; com que això és molt 
poc viable, s’ha decidit premiar a la gent que no les demani. 

  Punt cinquè.- Es parla dels següents temes: 
 S’ha premiat a can Cisquet com a botiga centenària, tothom que vulgui participar en 

aquestes activitats ho pot demanar a can Rovira. 
 Varen venir de la plataforma per la independència i varen demanar a l’associació que 

s’adhereixi. Es fa una votació i, per majoria, s’acorda de donar-los suport institucional. Es 
manifesta, però, que és un tema polític, i que l’associació s’ha de mantenir al marge de 
ideologies. Són els associats, els que es poden manifestar. Però si les entitats del poble 
s’adhereixen, aquesta també ho farà. 

 Hi ha empreses que fan formació i és una despesa que es pot descomptar del TC de la 
Seguretat Social. L’empresa Gextion vindrà desprès de festes. 

 Fira Rebaixa: Es parlarà amb l’Ajuntament; s’hauria de provar. S’hauria de muntar amb 
altres entitats i fer activitats conjuntes i fer-ho més atractiu per al poble. Es farà una 
reedició de la guia de telèfons de Sant Hilari; hi haurà 5000 unitats i es repartiran per 
Nadal; es farà porta a porta junt amb una felicitació de l’Associació, així arribarà a tothom. 
S’inclourà un plànol amb tots els comerços associats. 

Com que no hi ha res més, es dóna per acabada la present assemblea. Això era a les 10.45 h 
de la nit. 
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Durant els mesos de setembre i octubre 
hem convidat els nostres clients a 30 
menús que han ofert els restaurants 
associats. 
 

 

 

 

 

 

 

MENÚS A RESTAURANTS DE 

SANT HILARI 

FIRA FUSTA 2009 

DESEMBRE 2009 

Sorteig de 40 entrades 

per a les obres de teatre: 

•Los Dos Los 

•Federica 

 

CURS D’INFORMÀTICA 

A causa del gran èxit de 
participació i dels resultats 
del curs realitzat el 
semestre passat, s’ha 
cregut oportú  organitzar-
ne un altre. 

 

Totes les places s’han 
cobert i els participants 
estan molt satisfets . 

El curs s’està fent a l’IES.  

 

 

 

 

DESCOMPTES 

2% de descompte a la 
benzinera BP amb la targeta 
Comerç de “La Caixa” 

 
Aquest any hem col·laborat en dues 
actuacions: hem pagat els talonaris de 
loteria de Fira Fusta i també hem 
participat en els tallers per a la mainada, 
regalant 100 làmpades de fusta 
adquirides a Indústries Joaquim Ripoll.   
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