
VINE AL TEATRE 
 

Del 23 de febrer al 4 de març s’han repartit 40 
entrades per anar a veure l’obra de teatre 
produïda per República de Guerrilla  

Contra el progrés   

La forma d'aconseguir-les era fent una compra 
amb la targeta de comerç de “La Caixa” igual o 
superior a 20€ 
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CURSETS

únic poble gironí  

que supera el programa  

de millora de qualitat turística 

Empreses que han superat 

l’auditoria de qualitat (SICTED): 

  

- Vilar Rural Sant Hilari. 

- Hotel Ripoll.  

- Allotjament rural Cal Sastre. 

- Restaurant Verdolet. 

- Carnisseria Ca l’Amalia. 

- Carnisseria Can Barnet. 

- Esports 7. 

- Joguines Eureka Kids.  

- Guies de Natura. 

- La Selva de l’Aventura. 

- Oficina de Turisme Can Rovira. 

 

 

 

 

El Sicted és un producte tecnològic que proporciona 

un sistema integral i permanent de gestió de la qualitat 

en els destins turístics. La seva principal aportació és 

fomentar la identificació d’objectius comuns de tots els 

agents turístics implicats, tant els públics com els 

privats, i promoure la implantació de bones pràctiques 

en les empreses i serveis turístics. L’objectiu final que 

pretén el Sicted, és el d’harmonitzar els nivells de 

qualitat dels serveis i productes que consumeix el 

turista. 

 

Les empreses turístiques de Sant Hilari Sacalm que han superat les auditories de qualitat del 

Sicted han rebut, en un acte oficial que s’ha fet a l’Ajuntament, el distintiu que les acredita 

17 i 24 de març  

 Curset de manipulador 

d’aliments 

31 de març Aplicacions 

d’informàtica bàsica 

21 d’abril Se escoltar els 

meus clients 

28 d’abril Com calculem 

els marges comercials 



 

 

 

 

PRESENTACIO DE LA PÀGINA WEB DE 

L’ASSOCIACIÓ 

GENER 2008 

L’Associació de Comerç i Turisme disposa des de principis del 2009 de 

pàgina web pròpia; així com de correu electrònic. 

www.comiturshs.cat    i comiturshs@gmail.com 
S’ha inclòs un apartat de suggeriments i propostes. El millor tindrà un 

premi de 150 €per gastar als nostres establiments. Esperem que la gent 

participi i ens ajudi a millorar la tasca de l’Associació 

 

 

 

 

DESCOMPTES 

El mercat setmanal de Sant Hilari Sacalm haurà de complementar el 

comerç local i no ser una competència  
Aquesta és una de les conclusions que recull un estudi encarregat per l’Ajuntament de Sant Hilari a 

l’empresa Incotur Consulting, a partir d’una subvenció del programa “Espai urbà”, del departament 

d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya 

L’alcalde de Sant Hilari Sacalm, Joan Garriga (ERC) ha explicat que “tots dos estudis tenen per objectiu 

marcar una línia d’actuació que afavoreixi la competitivitat i alhora doni suport a la millora del comerç local i 

els establiments turístics”. En aquest sentit, l’estudi indica que s’ha de potenciar el mercat setmanal dels 

diumenges perquè es converteixi en un punt d’interès en d’altres poblacions veïnes. És per això que una de 

les actuacions que contempla l’estudi és que s’impulsarà la modernització del mercat per fer-lo més atractiu, 

convertint-se en una oferta turística més del municipi. 

Aquest estudi també recull que queda demostrat que el mercat setmanal afavoreix el comerç local i els 

establiments de restauració de Sant Hilari Sacalm. Una de les conclusions d’aquest treball apunta que la 

millor ubicació del mercat setmanal dels diumenges és la zona on es fa ara, a la Plaça de l’Ajuntament i una 

petita part de la Plaça Guilleries.  

L’estudi també conclou que s’haurà de fer una reordenació de les 30 parades que formen el mercat dels 

diumenges i que és necessari dur a terme una selecció del tipus de parades per així aconseguir la seva 

viabilitat i que alhora complementi el comerç local, sense ser una competència. Un 30% de les parades 

actuals són de fruita i verdura, el tèxtil representa un 30%, els productes d’equipament personal un 20%, els 

equipaments per la llar un 13% i el sector d’alimentació un 7%. 

Estudi de zones d’aparcament 

Les conclusions d’aquest estudi apunten que amb excepcions, com ara el dia de mercat o esdeveniments 

festius i lúdics que augmenten la confluència i concentració de gent a la població, el nombre 

d’estacionaments actual cobreix les necessitats tenint en compte el nombre d’habitants i els comerços 

existents. Entre la Plaça de l’Ajuntament i la Plaça Guilleries, les dues al centre urbà, s’ofereixen 112 places 

d’aparcament gratuït.  

Segons aquest estudi d’estacionament, s’ha detectat que entre els conductors de Sant Hilari Sacalm s’utilitza 

amb molta freqüència el vehicle per a fer petits desplaçaments. És per això que és suggereix una campanya 

de conscienciació per aconseguir un canvi d’hàbits entre la població que porti a una mobilitat sostenible. 

També s’apunta la necessitat d’establir algunes zones d’estacionament limitat que no necessàriament 

hauran de ser de pagament per aconseguir una major rotació de vehicles. 

 

. 

2% de descompte a la 

betzinera BP amb la targeta 

Comerç de “La Caixa” 
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