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Introducció		
Durada:	del	3	al	31	de	maig	
Web	de	la	campanya:	https://www.vilafranca.cat/firatalmaig	
	
L’Ajuntament	de	Vilafranca	del	Penedès	posa	en	marxa	 la	campanya	“Fira’t	al	Maig”,	
una	nova	edició	dels	VilaFrancs,	 	sortejos	en	el	sector	de	 l’automoció	 i	 la	maquinària	
agrícola	 i	 accions	 en	 el	 sector	 de	 l’hostaleria	 i	 del	 Centre	 Vila.	 L'objectiu	 de	 la	
campanya	 és	 promoure	 el	 consum	 als	 comerços	 i	 serveis	 de	 la	 ciutat	 adherits	 a	 la	
campanya	 i	 dinamitzar	 el	 marketplace	 virtual	 de	 comerços	 locals	
vilafranca.aprop.online.	 L’acció	 representa	 posar	 en	 circulació	 un	 total	 de	 225.000€	
dels	quals	el	35%	provindran	de	l’Ajuntament	de	Vilafranca.		
	
Aquesta	 vegada	 s’ofereixen	 VilaFrancs	 Físics	 –per	 gastar	 en	 establiments	 físics-	 i	
VilaFrancs	Virtuals	–per	gastar	en	el	Marketplace	Vilafranca	A	Prop-	per	import	de	fins	
a	100€,	a	un	cost	de	60€.	Una	mateixa	persona	podrà	adquirir	50€	en	VilaFrancs	Físics	i	
50€	en	VilaFrancs	Virtuals,	a	un	cost	de	30€	i	30€	respectivament.	Els	40€	restants,	els	
aporta	 l’Ajuntament	 de	 Vilafranca	 del	 Penedès	 amb	 el	 suport	 dels	 establiments	
participants.		
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El	concepte	
L’objectiu	 a	 l’hora	 de	 comunicar	 la	 campanya	 ha	 estat	 potenciar	 les	 compres	 als	
establiments	 de	 Vilafranca	 del	 Penedès.	 En	 aquest	 sentit,	 l’eslògan	 de	 la	 campanya	
“Fira’t	al	Maig”	apel·la	a	les	bones	sensacions	i	la	satisfacció	que	s’obté	quan	es	fa	una	
compra,	i	encara	més	si	amb	aquesta	s’estalvien	diners.	El	concepte	“firar-se”	desperta	
sentiments	de	benestar	amb	un	mateix	i	amb	el	nostre	entorn	més	proper.		
	
Paral·lelament,	 s’ha	 treballat	 amb	 l’objectiu	 de	 crear	 un	 visual	 pensat	 per	 als	 canals	
comunicatius	online,	com	ara	xarxes	socials	i	plataformes	digitals,	ja	que	la	campanya	
es	desenvoluparà	en	gran	part	en	aquests	canals.	El	resultat	és	una	imatge	neta,	que	
busca	la	senzillesa	però	sense	renunciar	al	dinamisme.	Aquesta	vitalitat	s’aconsegueix	
a	 través	 del	 joc	 de	 llums	en	 la	 tipografia,	 l’elecció	 de	 les	 tonalitats	metàl·liques	 o	 el	
moviment	 dels	 elements	 de	 la	 imatge	 en	 aquelles	 plataformes	 que	 suportin	 visuals	
dinàmics.		
	
Les	formes	del	logotip	se	centren	en	potenciar	la	idea	de	comerç.	D’aquí	que	s’explori	
tot	 allò	 que	 ens	 desperta	 aquesta	 activitat:	 des	 de	 l’acció	 de	 comprar,	 fins	 a	 la	
interacció	entre	els	diversos	actors	que	 la	desenvolupen.	És	per	aquest	motiu	que	es	
juga	amb	un	element	que	pot	llegir-se	des	de	dues	vessants:	una	bossa	(compra)	i	una	
bafarada	(diàleg).	
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Els	Vilafrancs	com	a	element	central	de	la	campanya	
La	 campanya	 “Fira’t	 al	 Maig”	 posa	 a	 disposició	 dels	 usuaris,	 amb	 el	 suport	 de	 la	
Fundació	Pinnae,	Vilafrancs	Físics	i	Vilafrancs	Virtuals	que	podran	adquirir-se	des	del	3	
fins	al	31	de	maig	–o	fins	a	exhaurir	existències.	Els	usuaris	trobaran	tota	la	informació	
de	la	campanya	a	la	web	https://www.vilafranca.cat/firatalmaig.	
	
Totes	 les	 persones	 amb	 un	 DNI	 vigent	 podran	 beneficiar-se	 dels	 VilaFrancs	 per	
comprar,	 consumir	 o	 gaudir	 de	 serveis	 en	 els	 establiments	 adherits	 a	 la	 campanya.	
Només	 els	 VilaFrancs	 Físics	 es	 podran	 acumular	 per	 unitat	 familiar,	 sempre	 que	 es	
portin	els	DNI's	originals	dels	membres	de	la	família.	
	
Els	comerços	interessats	en	participar	en	la	campanya	VilaFrancs	poden	adherir-se	fins	
al	7	de	maig	de	2021,	mitjançant	el	formulari	que	trobaran	en	aquesta	pàgina	web.	
	
Els	Vilafrancs	Físics	podran	gastar-se	en	 compres	 fetes	en	els	establiments	 físics	que	
participen	en	la	campanya.	Els	Vilafrancs	Virtuals	es	podran	gastar	exclusivament	en	el	
Marketplace	“Vilafranca	A	prop”	(vilafranca.aprop.online).	

	
	
Per	 adquirir	 els	 Vilafrancs,	 cal	 registrar-se	 a	 la	 plataforma	 i	 escollir	 quin	 tipus	 de	
Vilafrancs	es	volen	comprar:	Vilafrancs	Físics	 (compatibles	amb	 la	compra	 física	a	 les	
botigues	 i	establiments	adherits	a	 la	campanya)	o	els	Vilafrancs	Virtuals	(compatibles	
amb	la	compra	a	la	plataforma	de	compra	Vilafranca	a	Prop).	
	
Un	cop	feta	la	compra,	l’usuari	rebrà	un	mail	amb	els	Vilafrancs	que	ha	comprat.	Si	els	
Vilafrancs	són	per	gastar	en	establiments	físics,	l’usuari	rebrà	un	tiquet	amb	un	codi	QR	
i	 un	 codi	 de	 barres,	 per	 cada	 Vilafranc	 Físic	 que	 ha	 comprat.	 Aquest/s	 tiquet/s	 els	
haurà	de	mostrar	durant	el	pagament	de	la	seva	compra.		
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En	el	cas	d’adquirir	Vilafrancs	per	comprar	en	el	marketplace,	l’usuari	rebrà	uns	codis	
alfanumèrics	 que	 caldrà	 introduir	 en	 el	 moment	 de	 la	 compra	 a	 la	 plataforma	
Vilafranca	a	Prop.	
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Sortejos	en	els	sectors	d’automoció	i	maquinària	agrícola	
La	campanya	“Fira’t	al	Maig”	acull	dos	sortejos	entre	els	establiments	que	participen.	
Per	 una	banda,	 els	 concessionaris	 d’automoció	 que	 formen	 part	 de	 l’acció	 sortegen	
3.000€	 entre	 totes	 les	 persones	 que	 facin	 la	 compra	 d’un	 vehicle	 durant	 el	mes	 de	
maig.	Els	concessionaris	de	maquinària	agrícola	faran	un	sorteig	de	1.600€	entre	tots	
els	usuaris	que	hagin	fet	compra	durant	el	mateix	període	de	temps.	
	
Per	tal	de	poder	participar	en	el	sorteig,	els	compradors	hauran	d’omplir	un	formulari	
que	 trobaran	 a	 la	web	 de	 la	 campanya	 dins	 de	 l’apartat	 de	 sortejos.	 Per	 gaudir	 del	
premi	s’haurà	de	presentar	un	comprovant	de	comprar.	
	
Concessionaris	participants	en	el	sorteig	d’automoció		
Audi	Vilamòbil	Motor	SL	
Autocam	Kia	
Autocam	Land	Rover	
Autocam	Skoda	
Autocam	Toyota	
Ford	Nicolás	
Hyundai	Penedescar	
Mercedes	Autolica	
Mava	Motor	Ssangyong	
Nissan	Nikko	Center	
Opel	Jounou	
Remm	Guitart	Renault	
Remm	Guitart	Dacia	
Seat	Joumóvil	
Styl	Auto	SA	Honda	
Tallers	Garcia	SL	Citroen	
Tallers	Garcia	SL	Peugeot		
Vehicles	Daytona	Fiat	
Vehicles	Daytona	Jeep	
Volkswagen	Vilamòbil	
	
Concessionaris	participants	en	el	sorteig	de	maquinària	agrícola	
Acycom-Valls	
EMMS	
Joan	Cortiada	
Motor	Albet	
Penedès	Mayo	Agrícola	
Saher	Maquinària	Agrícola	
Vicens	Maquinària	Agrícola	
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Acció	del	Centre	Vila	
Els	establiments	de	l’associació	comercial	Centre	Vila	de	Vilafranca	del	Penedès	també	
participen	en	la	campanya	“Fira’t	al	Maig”	a	través	del	sorteig	de	4	targetes	de	30€	–2	
entre	els	usuaris	que	hagin	adquirit	Vilafrancs	Físics,	 i	2	més	entre	aquells	que	hagin	
comprat	Vilafrancs	Virtuals–	per	gastar	en	establiments	de	l’associació.		
	
Les	targetes	de	30€	hauran	de	gastar-se	en	els	establiments	membres	del	Centre	Vila.	
	
Acció	dels	restaurants		
Durant	el	mes	de	maig,	diversos	restaurants	de	Vilafranca	de	Penedès	també	oferiran	
una	 proposta	 que	 s’englobarà	 dins	 de	 la	 campanya	 “Fira’t	 al	 Maig”.	 L’objectiu	 és	
potenciar	 la	qualitat	 i	 la	diversitat	gastronòmica	que	ofereixen	els	establiments	de	 la	
vila.		
	
Vilafranca	del	Penedès,	27	d’abril	de	2021	


