EIX 3. Promoció del turisme i el comerç com a elements de desenvolupament local
Programa 3.4 Programa de suport a l’activitat comercial i a la cooperació del sector comercial
turístic
Projecte 3.4.2 Dinamització turística del comerç
Objectiu específic
Establiment de sinèrgies entre el sector turístic i comercial per impulsar la imatge comercial i
turística de Solsona i Cardona.
 Activitats
 Sensibilitzar als comerciants i empresaris turístics sobre la importància de la vinculació
entre el sector turístic i el comerç
 Crear un grup de treball amb comerciants i empresaris turístics i de l’hostaleria
 Analitzar la situació actual i definir punts de millora
 Desenvolupar un pla a 2 anys per millorar la vinculació entre comerç i industria (relat
temàtic, aparadors coordinats, etc).
 Implementar les accions del pla a dos anys
Resultats esperats
4 reunions de sensibilització celebrades
1 grup de treball amb comerciants i empresaris
1 document d’anàlisi de la situació actual i proposta de millora
1 pla d’acció a 2 anys vista per a millorar la vinculació entre comerç i industria
14 actuacions del pla d’acció implementades
Identificació dels actors:
 Ajuntament de Solsona.
 Ajuntament de Cardona.
 Gremi d’Hostaleria del Solsonès.
 UBIC de Cardona
 UBIC de Solsona
 Artesans del Solsonès.
 Patronat de Turisme del Solsonès.
Identificació dels destinataris:
Comerços de Cardona i Solsona, associats i no associats a la UBIC, ciutadania en general i
visitants i turistes.
Pressupost i fonts de finançament:
Assumible amb recursos tècnics propis ja disponibles, dins del conjunt de tasques dels tècnics
de cada entitat.
Recursos humans i tecnològics i de serveis:
Tècnics de turisme i de promoció econòmica dels dos ajuntaments i la Fundació Cardona
Històrica..
Indicadors de seguiment:
Nombre de reunions de sensibilització celebrades.
Existència del grup de treball.
Existència del pla d’acció a base de dades documental de l’organisme de cooperació
supramunicipal.
Nombre d’ actuacions del pla implementades.
Cronograma
Els dos darrers trimestres del 2015, i durant el 2016, 2017 i 2018.

