






MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

- Campanya “Som Com Tu”: seguint la estratègia del 2015, durant tot l’any es 
fan actuacions de comunicació a través de la pàgina web i xarxes socials 
(Facebook, Twitter i Instagram) 

- Campanya Experiències NCC: es fan diversos sortejos al llarg de l’any amb la 
finalitat de premiar als nostres clients i de fidelitzar als nous. 

- Festes: Festa de l’Estiu i Nit del Comerç de Nadal 

- Fires: participació a la Mostra Gastronòmica de Cabrils i a la 2a. Fira de 
Professionals i Industrials 

- Publicitat: anuncis i articles de l’Associació a diferents publicacions 

- Col·laboració en activitats organitzades per l’Ajuntament i altres entitats del 
poble 

1. 1r TRIMESTRE

- Per tal de donar a conèixer l’Associació i apropar els comerciants a la gent i al 
poble es crea la website 

www.noucomerccabrils.com 

com a portal de l’Associació i lligada a la ja creada www.somcomtu.cat .  

En ella es troba informació de tots els establiments associats i els nostres 
objectius 

2. 2n TRIMESTRE

- Experiències NCC: sorteig d’una Escapada Relax: cap de setmana a un 
allotjament rural amb spa 

- Impressió de 500 bosses de cotó impreses amb edificis emblemàtics de 
Cabrils. Es reparteixen entre els comerços per regalar als clients  

- Coneixent en Robert, de Perruqueria Glam: entrevista a un associat:. Es penja 
a les xarxes socials 

- Experiències NCC: sorteig d’una Activitat d’Aventura Extrema 



3. 3r TRIMESTRE

- Festa l’Estiu ja ha Arribat!  (amb la col·laboració de l’Ajuntament) 

o Guarniment extern dels comerços amb arbres de globus amb el logo de
l’Associació. Els globus es regalen als nens

o Activitat de circ a càrrec de la companyia Tot Circ consistent en dos
espectacles, un itinerant pels carrers del poble i l’altre, una pista a
l’aparcament dels Horts de la Santa Creu

o Oferiment de cava als vianants

o Regal d’una bossa tote bag de Cabrils als clients que comprin als
establiments de l’Associació

o Experiències NCC: sorteig d’un Senyor Sopar. Sopar per a dues
persones a qualsevol restaurant de l’Associació d’Hostalers de Cabrils

- Coneixent a la Patricia, d’Amelia Patchwork: entrevista a un associat:. Es 
penja a les xarxes socials 

- 28a Mostra Gastronòmica: participació amb un estant de l’Associació. Es 
dona a conèixer l’Associació oferint al públic el catàleg dels comerciants. 
També es pretén captar nous associats 

- Experiències NCC (a la Mostra Gastronòmica): sorteig d’una Experiència 
Enoturística al Priorat. Cap de setmana al Priorat amb cata de vins i visita a 
unes vinyes 

- 4t TRIMESTRE 

- Coneixent en Denis, de Denis Perruquers: entrevista a un associat:. Es penja 
a les xarxes socials 

- 2a Fira de Professionals i Industrials de Cabrils: participació amb un estant de 
l’Associació. Es dona a conèixer l’Associació oferint al públic el catàleg dels 
comerciants. També es pretén captar nous associats 

- Col·laboració amb la Exposició de diorames i maquetes Playmobil per a 
recollir fons per a la Marató de TV3 

- Nit del Comerç Nadal 2016 (amb la col·laboració de l’Ajuntament): 

o Aparadors nadalencs

o Guarniment extern dels comerços (oberts fins a les 21:30h)

o Oferiment de cava, brou i xocolata calenta als vianants



o Actuacions als carrers del poble: Escola de Música, Corals La
Concòrdia i Sta. Helena, Atabalades, Peluts de Foc, Miquel Moya,
Adan Xou i Robert Poch

o Experiències NCC: sorteig d’una Experiència Astronòmica al Montsec.
Cap de setmana al Montsec amb visita al Centre Astronòmic

o Sopar botifarrada Fi de Festa amb DJ per a tots els participants,
col·laboradors, i consistori de l’Ajuntament

Total Pressupost 15000 €  
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