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CONTACTE
Andreu Campanario Ponga
Meravelles, 1 17248 s’Agaro
(Girona )
+34 633248763
MacAndriOO@gmail.com
https://sites.google.com/site/revit
alitzador/

Assessor Acompanyant i Orientador per Reactivació
Tecnològica Emocional Comercial
presentació i proposta de col∙laboració

Ajuntament de Castell  Platja d’Aro s’ Agaro
Il∙lustríssim Senyor alcalde Guiraut
Ens varem saludar dissabte passat en l’acte del seu nomenament. Li vaig dir que li faria arribar una proposta
de la qual li faig un resum a continuació.
No hem tingut oportunitat de conèixe’ns, per la qual cosa li adjunto també una presentació.
Sempre he analitzat , en general , la respiració d’ aquests territoris que estimo (potser per tendència
professional . Ara, des que visc aquí , ho he fet d’una forma més profunda i és per 
això
que li vull fer aquesta
proposta per la Revitalització de “les persones”, una Revitalització integral : Tecnològica , Emocional i
Comercial
Li acompanyo a continuació, algunes de les coses que he fet a S’Agaró , “un barri” amb un gran potencial per
ser l’epicentre de la Re vitalització dels territoris de la Vall d’Aro un model per la conversió de “botiguers
inexperts” en Comerciants participatius i compromesos amb els projectes que els aporten “vida” i “noves
oportunitats per els seus negocis”
Gustosament li ampliaré, al llarg d’ una entrevista personal tot i esperant que sigui del seu interès i consideri
que el que li proposo està en sintonia amb els objectius que vaig escoltar, en la sessió del seu nomenament,
que es marcava amb el seu equip de govern.

Cordialment
Andreu Campanario Ponga
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S’Agaro Recerca i acostament
He mantingut tertúlies i converses amb comerciants i treballadors, en els seus establiments, els he
animat a tenir una actitud mes positiva, a comunicar mes, a compartir. La tecnologia , ben portada ho
facilita sense límits. També he observat en les diverses temporades, els ànims i els desànims, les
opinions, els projectes, les excuses , , el compromís, , el talent, les habilitats , i experiències, els
potencials, les queixes dels que “tiren pilotes fora”

S’Agaro : 
(algunes de les coses que configuren la realitat percebuda )

veïns i residents , un barri , una avinguda , una cala i un munt de espais amb
potencial i un gran renom internacional
La part de la Rotonda de la Rosa dels vents (fins al espai de Can Cornetes)
Els comerciants de la part oriental de la avinguda 
volien creureque Can Cornetes era el problema i
l’enderroc seria la solució per que “s’hi acostés mes gent”, i els seus negocis tinguessin una mínima
afluència i “no es quedessin nomes “a l’altre banda” .
Ara , després de la darrera mostra de Vins i Formatge i la Fira de la Pintura , creuen que ningú els te
en compte que tot es fa a “aquella banda”

La part de la Rotonda del carrer Verbania (fins a on hi era Can Cornetes)
Conformes en “tenir clients” quan el temps acompanya, en una temporada mes curta cada any. Els
que hi viuen tot l’any es dediquen a treballar, encara que amb menys gent i amb menys resultats.
Tothom es conscient que aquesta avinguda es un carrer de pas entre Sant Feliu de Guíxols i Platja
d’Aro. El conformisme es la tònica, tant dels promotors dels negocis com dels que hi treballen en ells

Des de la Cala de Sant Pol al Hotel s’Agaró (abans Monumental)
Més conformitat, en cambrers, cuiners i maitres. Fan el que els demanen, idees per fer conjuntament ,
ni he trobat ni m’ha semblat que hi hagi gaire predisposiciò a compartir

El Carrilet, La Pineda petita, el espai del aparcament (dos municipis)
Per el Carrilet cada dia passa mes gent hi mes “transit” creix la gent que valora el caminar, córrer i
anar en bicicleta, (la de tota la vida o la elèctrica).
La Pineda “petita” nomes te vida per la fira de entitats i quan algunes families cel∙lebren els
cumpleanys de la mainada. Reuneix condicions per la realitzacions de altres esdeveniments, taules ,
zona de picnic, ombre , plantes, flors, veïns residencials (alguns)

Les urbanitzacions, els apartaments i les cases
perdua del costum a venir a passar caps de setmana i estiuejar amb la familia per part dels residents
que, abans venien cada cap de setmana des de desprès de setmana santa .
Senyores i senyors que eren joves i tenien nens ara son grans i els seus fills tenen nens, observen
com ha baixat l’interès d’aquests per venir a les cases que els han donat tants moments de satisfacció.
Els que hi viuen, gent més gran ,Els que podrien i es plantegen viure troben mancances en algunes
de les prestacions que avui en dia són imprescindibles en el dia a dia de professionals, estudiants i la
gent en general, com ara cobertura de telefonia mòbil i Internet
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Actuacions que he fet en “el barri” (S’ Agaro )
Per 
sensibilitzar 
sobre les avantatges de desenvolupar una coalició de comerciants, he mantingut , de forma
sostinguda , tertúlies , converses i reunions amb les persones que hi treballen, han invertit i dirigeixen el
negocis en Benqui, Salles, Arnall , Mascunyan, Jordi Mikel Yolanda, Imma Vicenç , Sant , Carles …………
Per 
mostrar 
les avantatges de comunicar més i millor , he publicat espais a Internet de forma paral∙lela
Per 
promoure 
eines per compartir més i guanyar eficàcia en la comunicació, he dissenyat algunes
plataformes
Per promoure 
l’aprofitament 
de les 
oportunitats 
i “fer equip” he seguit i reseguit, enregistrat totes les fases
de l’enderroc de Can Cornetes, fent entrevistes i reportatges a les 64 persones que han intervingut de les
diverses empreses coordinades per en Massachs. He vist com els creixia la autoestima a tots i sentien orgull
per la feina al reconéixer que feien la feina ben feta
Per 
ensenyar
,
aconsellar 
i
orientar 
sobre les avantatges de fer servir Internet i les eines que proporciona i
donar les quatre claus per comunicar mes, compartir mes i cooperar mes vaig “obrir un espai que vol ser
model” Oficina + Consultori + Aula en les instal∙lacions de S’Agaro Associats
Per mostrar els atractius de “estar en el núvol” , la darrera activitat que he fet “al barri” és un reportatge
destacant el talent i les habilitats , il∙lusions i experiències dels artistes, pintors, pintores i escultores, artesans i
artesanes, de la
Mostra del Vi i el Formatge i la Fira de la Pintura que es va celebrar el passat dia 6

Fem la memòria més gran
Can Cornetes se'n va i la VooleRambla i El Carrer poden Compartir +
Orientat i Re Empren s'Agaró, recull el clam de tots aquells que hi viuen treballen i s'estimen s'Agaró
mostra 
les teves Gracies
i sigues el motor de propulsió de 
La Gracia de la Memòria + Gran

El barri
del coneixement en la Costa Brava 
Cerca VooleRambla a Google
Heu estat, plegats, els

generadors de els primers cinc motius per estar content@s !!!!!
Tenim cinc
motius per estar content@s !!!!! L'Actitud L'Entusiasme L'Il∙lusió L'Optimisme L'Unió
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Oferiment per Re Activar Castell  Platja d’Aro S’Agaro
per generar models per facilitar la Re vitalització en el conjunt de territoris de
la Vall d’Aro:

1.

Assessorar , Acompanyar i Orientar
a l’Alcalde i al seu equip

en les oportunitats de
canviar el xip per animar tothom a que ho canvíi

Ensenyar com es canvia
, de forma natural, amb programes personalitzats per a col∙lectius i
sectors
b. Il∙lusionar als participants m
ostrant les avantatges i oportunitats de fer altres coses i d’unes
altres formes, amés de les que ja es fan que estan ben fetes
c. Optimitzar els recursos i resultats
del municipi, de la tasca dels fucionaris i funcionaries i
de les empreses que els hi suministren serveis
d. Unir
, des de fora, fer all i oli , a tothom que es deixi i ho vulgui per aconseguir arribar als
resultats que ens marquem, les metes consensuades, les metes comuns
a.

2.

Contribuir en la Coordinar un Pla d’Actuacions
amb 
regidors , regidores i

funcionaris

evaluar , valorar i 
dur a terme
“
actuacions
” originals , “
actuacions
” de ressò mediàtic “
actuacions
”
ja “conceptualitzades” , “
actuacions
” dissenyades , comentades i “ preparades per executar “
“
actuacions
” generadores de 
consens 
entre els comerciants, autònoms, petits empresaris ,
treballadors i col∙laboradors ubicats i amb interessos en el territori
a.

Pla d’Actuació à
rees de promoció econòmica i turisme

b.

Pla d’Actuació à
rees de benestar social, salut i seguretat

,
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El primer resultat esperat : Sinergies en creixement

(
mesurable


)

Indicadors del canvi

Sinergies entre les botigues . Sinergies entre comerciants i propietaris ,
directius i socis. Sinergies entre els petits negocis. Sinergies en els espais
comercials amb personalitat pròpia
Sinergies generadores de 
noves ocupacions

i de 

noves fonts d' ingrés

La noticia ……. ser mes tecnològic , mes emocional,
mes comercial en la Vall d’Aro es fàcil. assequible, útil
i divertit
El consistori predica amb l’exemple , amb una meta comú genera:
Sinergies i promou una millor Actitud , mes Entusiasme, Il·lusió,
Optimisme , i mostra que es útil treballar Units per els resultats
esperats
I tot això, coneixent les facilitats que ofereix l’ús d’Internet ,familiaritzantse


amb els instruments que permeten la seva utilització, percebent les activitats com un
“projecte comú”, per a aquells/es qui col∙laboren com a “veïns/es actius/ves” i aquells/es que
ho “fan possible” com “les persones i els organismes eficaços i innovadors” de la zona.
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Presentació 
Andreu Campanario Ponga 

(+ Informació)
Soc nascut a Barcelona , en el 51, he viscut en aquesta meravellosa i enriquidora ciutat fins Febrer de 2013 en que m’he
traslladat amb part de la meva família a S’Agaró, Els darrers 13 anys compartia “viure i treballar” entre Madrid i Barcelona
Vivim la meva dona i jo en una petita i agradable caseta al carrer Meravelles que varem comprar al 89. Tinc dos fill bessons de 38
anys i una “petita” que ja en te 14 i que nascuda a Madrid on viu ve a S’Agaro i segur que se’n portaria a tot el seu cole.
He vingut a Platja d’Aro, de vacances des de adolescent, Politur, Cala Go Go i 13 anys en el càmping Riembaud.
Jo hem vaig enamorar de Platja d’Aro des de la primera vegada, en el 64 quan feia de cangur en les vacances per els meus cosins
i, la meva dona es va enamorar també , quan va venir en el 69 de vacances amb unes amigues al Cala Go Go.
Hem fet enamorar de Platja d’Aro a pares i mares, germans , amics i amigues i a tot el de la família que s’ha deixat. Si els
ajuntéssim a tots avui ocuparíem una bona part del Riembaud (mes de 100 persones)
De professió informàtic , des de els 14 anys , ara fa 50 . He estat empleat , empresari i autònom

Empleat
1965  1976 , Saenger operador equips IBM (targetes perforades) , Programador IBM S7360 Grup Solvay Analista SIC (Servicios
Informaticos Condal) Director de Informàtica Banco Condal

Empresari
1976  1994 Promotor de empreses propies en el sector de la informàtica INSER Serveis informàtics i desenvolupament de
projectes claus en mà per petites i Mitjanes empreses. En el món de la salut i de la Logística (Terra mar i Aire) des de les idees
fins al SW estandard , soci IBM Europa

Autònom
1994  2015 Disseny campanyes comunicació i realització : Green Peace , Metges sense Fronteres i Associacions de Gent Gran .
Promotor de start ups Sercopyme (incubadora de plataformes del grup del Banco de Santander) losmayores.com i Tasqor
(elearning) en Assessoria estratègica per alta direcció en Cajas Rurales i Banco Cooperativo , Argentaria (Caja Postal Banco
Exterior Banco hipotecario) , Banesto , Hispamer, La Caixa, Fundacions de Caixa Catalunya,

Ensenyant 
des de el 18 anys que vaig impartir el primer curs de programació en el Institut Fich i Ofasem, en Barcelona,

fins
als programes de Excel∙lència conèixement de “el cervell “ i les eines que proporciona , programes que desperten el potencial de
les persones, programes personalitzats i impartits entre sectors diversos : Banca , Escoles, Perruqueries, Exercit, Policia , Gent
Gran , voluntariat , tercer sector
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Re Activar Castell  Platja d’Aro  S’ Agaro amb les persones
amb les persones 
aconseguint que 
tothom 
faci servir 
Internet
amb les persones 
aconseguint que 
tothom 
estigui familiaritzat amb i
les 
eines i oportunitats 
que proporciona

Re Activar amb les persones
es més 
fácil
,
Re Activar amb les persones
es més 
assequible
Re Activar amb les persones
es més 
útil
Re Activar amb les persones
es més 
divertit
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