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ANNEX 2 - BRÍFING CAMPANYA PUBLICITÀRIA PER PROMOCIONAR LA
FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA (Sobre A)

1. Amposta
Amb més de 21.000 habitants, Amposta, capital del Montsià, és la ciutat
més gran del Delta de l’Ebre. L'entorn natural on està enclavada (dins la
Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre), així com també la seva
història, atorguen a la ciutat els recursos naturals i patrimonials que li
confereixen les seves característiques intrínseques i alhora diferencials.
Amposta disposa d’una de les poques façanes fluvials de Catalunya a més
d’un pont penjant (construït entre 1915 i 1921), porta d’entrada a la
ciutat. El principal atractiu turístic és el ric entorn natural (el Delta de
l'Ebre) però també el seu patrimoni històric. De fet, la recuperació de tot
aquest patrimoni -incloent-hi la façana fluvial al riu Ebre- són projectes de
ciutat prioritaris.
El turisme té també un paper important, i el turisme familiar de
proximitat és el principal. Tot i això, Amposta també disposa del segell de
Destinació Turística Esportiva, gràcies al Centre de Tecnificació Esportiva
que, al costat del riu Ebre, atrauen esportistes nacionals i internacionals a
realitzar estades d'entrenament.
A principis de segle XX va ser el moment en què la vila va esdevenir ciutat
i va experimentar creixement amb moltes innovacions socials, culturals,
tecnològiques i socials. És aquest moment històric el que es posa en valor
durant la Festa del Mercat a la Plaça.
Enllacem algunes campanyes publicitàries, que poden trobar al Canal de
Youtube de l’Ajuntament.
https://www.youtube.com/watch?v=GXU7FRG1w2s
https://www.youtube.com/watch?v=PRLW9YcnQnk

2. Festa del Mercat a la Plaça
La Festa del Mercat a la Plaça (d'ara endavant Festa del Mercat) naix l'any
2008 per commemorar el centenari de la concessió del títol de ciutat a
Amposta a partir del Reial Decret signat pel rei Alfons XIII, i amb Juan de la
Cierva y Peñafiel com a ministre de Governació, en data 19 de maig de
1908. Es tracta d'una festa de recreació històrica que vol rememorar la
vida de la capital del Montsià de principis de segle XX, amb la cultura i les
tradicions del Delta de l’Ebre de fons. Els anys de referència que s'agafen
es mouen entre finals de segles XIX fins als anys 20 del segle XX. S. Una
època de grans canvis socials, econòmics i culturals a la vila que es
converteix en ciutat.
Se celebra habitualment el tercer cap de setmana de maig. El programa
d'activitats es desenvolupa des de divendres tarda fins diumenge nit. A
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més a més, des de les acaballes del mes de març, s'organitzen tallers
preparatoris de la festa. També activitats paral·leles com exposicions o
xerrades.
La Festa del Mercat es concentra al nucli antic del municipi, allí on es
concentrava l'activitat comercial de la ciutat a principis de segle XX. En
concret, són el carrer Major, la plaça de l'Ajuntament, el carrer Nou, el
carrer Corsini, la plaça de l'Aube, etc.
Una festa de recreació històrica, que combina espectacles, oferta
gastronòmica, mercat d’època,... i que també esdevé pol d’atracció de
visitants de fora de la ciutat, no només de les Terres de l’Ebre, sinó també
del camp de Tarragona, de l’àrea metropolitana i del nord de Castelló,
territoris que destacaríem com a l’àrea d’influència de la Festa.
A la web de la Festa del Mercat a la Plaça https://www.festadelmercat.cat/
es pot trobar més informació de les darreres edicions.
I en aquesta llista de reproducció del Canal de Youtube de l’Ajuntament
poden
trobar
contingut
audiovisual
de
la
festa:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhK94nuAhDVGZr9msmibCKwgF
Hl_VGBey

3. Exercici
Es tracta de proposar una estratègia i planificació de mitjans per donar a
conèixer la Festa del Mercat a la Plaça i aconseguir les màximes visites. És
necessari lliurar la proposta que es consideri millor per assolir els
objectius especificats en el punt 5, justificant les recomanacions que es fan
i amb les explicacions i dades necessàries per a entendre l’abast de la
campanya.

4. Objectius de campanya
 Augmentar la interrelació, participació i el sentiment de
pertinença i arrel entre la ciutadania d’Amposta a la Festa.
 Augmentar el coneixement de la Festa del Mercat a la Plaça al
conjunt de les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona i el nord
de Castelló.
 Incrementar el nombre de persones que visiten Amposta i el
Delta de l’Ebre amb motiu de la Festa del Mercat.
5. Objectius per als mitjans de comunicació
 Aconseguir la màxima cobertura mediàtica a les zones
d’influència.
 Arribar al públic de manera notòria per destacar entre tots els
impactes d’informació i contingut que rep.
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Buscar la rellevància del missatge a través d’aquells canals i
entorns més afins.

6. Àmbit de la campanya
La campanya ha d’arribar tant al públic local com a l’àrea d’influència.
L’àrea d’influència inclou Terres de l’Ebre, camp de Tarragona, àrea
Metropolitana de Barcelona i nord de Castelló
7. Públic objectiu
El públic objectiu és molt ampli. En el cas d’Amposta i proximitat és tota la
ciutadania. En el cas de l’àrea d’influència podem centrar-nos més en el
turisme familiars, el turisme cultural i el turisme de recreació històrica.
També en el turisme gastronòmic.
8. Període de la campanya
La propera edició de la Festa del Mercat a la Plaça serà del 19 al 21 de
maig de 2022. Dos mesos abans (mitjans març) està prevista la
presentació del cartell. Un mes abans, el programa (després de Sant Jordi).
El període de campanya s’haurà d’adequar per aconseguir els millors
resultats.
9. Mitjans i formats
No hi ha especificacions, es pot proposar els mitjans i formats que més
s’ajustin alsobjectius.
10. Pressupost
10.000 € (IVA inclòs)
11. Dades d’abastament
Cal incloure tota la informació necessària per entendre bé la campanya i el
seu abastament estimant els resultats sobre les diferents àrees.
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