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Temporada de núvols i clarianes
Tot i que encara és molt aviat per fer balanç de la temporada turística, perquè tots esperem que aquest
setembre faci tota la calor i el sol, que tant han escassejat el juliol i l’agost, amb l’esperança de fer un
bon final de temporada, segurament estarem tots d’acord en dir que ha estat un exercici de núvols i
clarianes, de llums i ombres.
I com sempre en aquesta activitat, la majoria de les ombres no depenen del que puguin fer els nostres
empresaris. Tres exemples viscuts aquest any: el calendari, el temps i les vacances dels països emissors.
a. El calendari d’enguany ens resta 4 setmanes d’activitat respecte a l’any passat. La Setmana Santa
o el dissabte de Rams, dia d’obertura de la majoria dels establiments de temporada, arribava aquest
any tres setmanes més tard que l’any passat. I molt em temo que la majoria dels establiments que
tanquen habitualment pel Pilar (aquest any diumenge) tancaran el primer diumenge d’octubre. En
total quatre setmanes menys de facturació amb els mateixos costos fixos i molt poc estalvi en variables. Difícil doncs assolir la mateixa facturació que l’any anterior.
b. El temps. Immersos com estem en el canvi climàtic i l’advertiment que cada vegada farà més calor, hem tingut l’estiu més moll dels darrers 25 anys. Tot i que això no ha perjudicat gaire l’ocupació,
si que ha afectat i molt la facturació de les terrasses o les vendes de bars i gelateries.
c. Les vacances dels països emissors i les de la gent de casa nostra, en alguns casos fixats pels cicles
lunars i la religió i en altres per l’organització de les vacances escolars, han fet que enguany a països
que tradicionalment comencen les vacances al juny, com Bèlgica, Països Baixos i fins i tot França,
hagin iniciat els períodes de vacances de la majoria de la població més tard, i conseqüentment,
retardat l’arribada a casa nostra, generant el pànic la primera quinzena de juliol.
Però no és menys cert, que sis anys desprès de l’arribada de la crisi al nostre sector, encara hi ha alguns
empresaris que no han mogut fitxa i no han entès que cal adequar l’oferta a la demanda. Que la gent
és cada vegada més snob i menys fidel, que requereix novetats, que en moltes ocasions es deixa impressionar més per l’estètica que pel gust i que el preu és un element molt important a l’hora d’escollir
on menjar i on dormir.
El calendari, el temps i les vacances seguiran fent la seva sense preguntar-nos res, però com a empresaris no ens podem adormir. No tornaran els estius del 2006 i 2007, i una bona part de l’èxit està a
les nostres mans. L’estiu s’acaba i cal anar pensat que farem aquest hivern per sorprendre i satisfer la
clientela el proper any.
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XAVIER MIRÓ

Director general de l’empresa Icontouch, amb seu a Girona.
Aquesta empresa, especialitzada en aplicacions per a smartphones, és una de les pioneres del sector i ha
estat l’encarregada de desenvolupar l’APP Costa Brava Oficial, per a la Unió d’Hostaleria i Turisme Costa
Brava Centre i l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà.
Com veu la relació entre les APPS i el món tradicional d’Internet?
Les APPS són una evolució del món d’Internet.
És una forma que els usuaris tenen per accedir a
continguts en temps real, des de qualsevol dispositiu mòbil i des de qualsevol lloc.
Hi ha diferències entre una APP d’una destinació
turística i una APP d’un establiment o una cityapp?
Si i no. L’objectiu d’aquest tipus d’aplicacions és
oferir contingut específic i de qualitat als usuaris
en el moment en que el necessiten. Per nosaltres
una APP turística ofereix un contingut centrat en
el visitant esporàdic, un directori que permet descobrir un indret. Per altra banda, una APP de ciutat,
tot i estar enfocada als habitants d’una població,
fa partícip al turista de tot el que està passant a la
ciutat, a més de donar-li accés a tots els serveis
d’aquesta, convertint-lo així, en un ciutadà més.
Quin valor afegit creu que aporta l’aplicació Costa
Brava Oficial com a eina de promoció de la Costa
Brava?

El factor determinant va ser el creixement significatiu que en
els últims anys va tenir l’ús de dispositius mòbils (smartphones
i tablets) a nivell mundial, que no només va desplaçar als tradicionals PCs i notebooks, sinó que va convidar als fabricants a
reinventar-se freqüentment. Varem creure que podíem ajudar a
les empreses en general a complementar i a millorar les seves
plataformes informàtiques, deixant a disposició dels seus clients continguts i aplicacions especialment dirigides per utilitzar
aquestes eines.

Gràcies a Internet i a les xarxes socials cada vegada hi ha més gent que planifica les seves vacances
mitjançant aquestes eines, buscant i comparant
informació dels llocs que visita. Els smartphones
han portat tot això a la butxaca d’aquests turistes,
creant el que podríem dir turistes intel·ligents. Els
mercats d’aplicacions reben milions de visites al
dia en busca de contingut i una APP com Costa
Brava Oficial es converteix en un element on convergeix tot això i permet descobrir tots els racons
de la Costa Brava. És per tant un punt de referència on qualsevol establiment inscrit pot ser sensible a acollir aquests potencials clients.

Les aplicacions s’han incorporat a tots els sectors. Quins creu
que són els seus punts forts pel que fa al turisme?

En vol destacar alguna característica en concret
(grafisme, programació, navegació intuïtiva)?

Són quatre els punts forts de la indústria del mòbil en l’e-tourism:
ubiqüitat, conveniència, localització i personalització. Tot això és
el reflex de la digitalització de tots els processos i cadenes de valor de les indústries de turisme, viatges, hostaleria i restauració.

Estem molt contents del resultat obtingut amb
l’aplicació Costa Brava Oficial, totes aquestes característiques són importants, i tal i com fem amb
totes les nostres aplicacions, s’ha dissenyat amb

Quin va ser el factor que va dur a la seva empresa a especialitzar-se en aquesta àrea concreta de les TIC?
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especial cura. Creiem que la opció que ofereix
l’APP amb el mode offline per el turista que no pot
obtenir accés a connexió en tot moment és molt
interessant. De totes maneres, són els usuaris els
que decideixen si una APP és útil o no i això es
reflexa en les descàrregues, l’ús i el feedback dels
usuaris.
Las tarifes de roaming són el gran escull de les
aplicacions turístiques i la seva desaparició s’ha
ajornat diverses vegades. Creu que el 2015 serà
l’any en què es resoldrà aquest problema definitivament?
La Unió Europea (UE) ens té preparat un gran regal per Nadal del 2015: la fi del “roaming”. Trucar,
enviar missatges de text o descarregar dades a
l’estranger costarà el mateix que al país d’origen,
sempre que tots dos es trobin dins de les fronteres
de la UE. A més, també es prohibirà als proveïdors d’Internet que bloquegin o alenteixin l’accés
a serveis oferts per la competència, com les aplicacions de trucades per Internet.
Les tendències més actuals apunten que les APPS
han de ser més que un catàleg i oferir interacció
amb l’usuari. Des d’aquest punt de vista, quines
són les característiques d’una APP pel 2015?
Les APPS hauran de donar suport als diferents aspectes relacionats amb el turisme com oferir el
serveis de pagament, shopping, reserves i recomanacions.
Un punt a destacar serà el fidelitzar al turista oferint jocs per aprendre a conèixer la destinació i
la seva oferta, alhora que comparteixen les seves
experiències amb els altres turistes i amics. La “gamificació” serà un recurs que aporti valor a l’experiència turística, sent alhora un incentiu per a la
captació d’informació de valor del turista.

LA COSTA BRAVA A LA TEVA BUTXACA

L

a Unió d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre llança la primera aplicació
per a mòbils i tauletes que aplega l’oferta d’allotjament, restaurants i oci de la
Costa Brava, així com d’altres serveis útils tant per turistes com per població local

La Unió d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre ha impulsat la primera aplicació per
a smartphones que aplega tota una destinació turística. Ho ha fet amb la participació de
l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà i ha estat desenvolupada per l’empresa Icontouch.

Cada entrada inclou mapa amb geolocalització i
itinerari des del punt on ens trobem, descripció,
contacte per mail o telèfon, fotografies, web, etc.,
i és possible seleccionar la informació amb diferents filtres, triant per proximitat (directament
sobre el mapa), per tipus d’establiment o punt
d’interès, o per localitat.

L’aplicació, anomenada COSTA BRAVA OFICIAL,
conté informació transversal de tota la destinació, amb més de 800 entrades només al Baix Empordà, entre les quals 400 són:
Allotjaments: hotels de totes les categories, hostals, cases rurals, càmpings, apartaments i albergs
Restaurants: cuina catalana, cuina d’autor, cuina
de mercat, cuina internacional, marisqueries, pizzeries, rostisseries, tapes, plats combinats, entre
d’altres

L’aplicació està disponible com Costa Brava Oficial
a les botigues oficials Google Play i Apple Store i és
totalment gratuïta.

Bars: cafeteries, gelateries, de nit, de tapes
Tots associats a la Unió d’Hostaleria i Turisme
Costa Brava Centre.

Costa Brava

Per a descarregar l’aplicació escanejar el codi QR.

Allotjament

Restaurants

Bars

Què Fer

On Anar
Què Visitar

Activitats
amb nens

Salut

Agenda

Sobre
Nosaltres

Condicions
d’ús

Serveis

Contacte
amb CBC

Inclou també informació útil tant per turistes com
per visitants o població local, com ara serveis (oficines de turisme, policia, taxis, entre d’altres), salut
(farmàcies, centres mèdics, hospitals) i punts d’interès entre els quals totes les platges, espais naturals, patrimoni i activitats de tot tipus, amb una
selecció específica d’activitats amb nens.
L’objectiu de l’aplicació és oferir informació completa i útil que faci més fàcil i satisfactòria l’estada
dels visitants a la Costa Brava i que alhora sigui
una eina que ajudi a la feina dels informadors,
tant a les recepcions dels hotels com en oficines
de turisme i similars. Disposa d’una versió offline en forma de directori per tal que el turista
la pugui consultar un cop descarregada sense la
necessitat de wi-fi.
Timó 6
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MAJORIA D’EDAT DE LA
BECA XIQUET SABATER

JORNADA TÈCNICA SOBRE LA NOVA
NORMATIVA DE CRITERIS SANITARIS EN
PISCINES D’ÚS COL·LECTIU

L

L

aura Casademont i Rifà guanya la XVIII Beca Xiquet Sabater

La Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la
Costa Brava Centre ha convocat enguany la XVIII
edició de la Beca Xiquet Sabater, per a titulats
d’estudis en hostaleria i/o turisme i d’altres com
màrqueting o relacions públiques, juntament
amb l’Hotel Aigua Blava i amb la col·laboració
del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i La
Caixa.

a jornada, organitzada per la Unió d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre,
va ser impartida per l’assessoria ambiental i alimentària Altimir

A la jornada, celebrada a les instal·lacions del Grup
Costa Brava centre, es va explicar als assistents els
importants canvis en la normativa que estableix
els criteris sanitaris en piscines d’ús col·lectiu.
La jornada es va centrar en l’entrada en vigor del
nou RD 742/2013 pel qual s’estableixen els criteris
sanitaris en PISCINES que implica als establiments
que disposen de piscines d’ús col·lectiu, cobertes
i descobertes, facilitant als assistents no només la
informació, sinó aportant les possibles solucions
per atendre la legalitat.

L’objectiu de la Beca és el de millorar la formació dels professionals del sector per a garantir
la qualitat de l’oferta turística i per a l’èxit de les
empreses, a més, de retre homenatge a qui fou
un dels hotelers més emblemàtics de Catalunya
i president de la nostra entitat prop de vuit anys.

La Unió d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, amb l’organització d’aquestes jornades, treballa constantment en la línia de mantenir els seus
establiments associats adaptats a les noves normatives. Si necessiteu informació al respecte per
tal d’adequar-vos a la nova normativa no dubteu
a posar-vos en contacte amb nosaltres.

La guanyadora de la beca ha estat Laura Casademont Rifà que cursarà un Màster en Direcció
i Planificació del Turisme a la Universitat de las
Palmas de Gran Canarias.
Els membres del tribunal han acordat, també,
atorgar un accèssit per import de 1.900,00 € a
Ricard Doga Medinyà per a cursar un Màster en
Direcció Hotelera al CETT-UB.

Foto: Imatge d’un instant de la jornada

ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A
DECIDIR

Foto: Els candidats de la beca amb els membres del jurat

Foto: Cartell de la XVIII Beca Xiquet Sabater 2014 i Laura Casademont
amb els membres del jurat
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L’Assemblea General Ordinària de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, que es va dur a terme el passat 26 de
març, va decidir per unanimitat la seva adhesió
incondicional al Pacte Nacional pel dret a decidir.

tants per elecció entre tots els seus socis, davant
la situació política que viu Catalunya ha decidit
sumar-se així a altres organitzacions empresarials
del país, com la FOEG, la PIMEC, la CECOT, que ja
s’han manifestat a favor d’aquesta opció.

La Unió és una entitat de caràcter empresarial
amb prop de 35 anys de vida, sorgida mesos després de la instauració de la democràcia a l’estat
espanyol, amb l’aprovació de la llei que regula el
dret d’associació sindical i empresarial. Per això,
atès que és una organització que es regeix per regles democràtiques i que escull els seus represen-

La Unió es compromet i dóna suport al Govern de
la Generalitat, per portar a terme el procés acordat per ample majoria al Parlament de Catalunya,
per tal que el poble català pugui exercir el seu dret
a decidir.

Timó 9

L’AULA GASTRONÒMICA DE L’EMPORDÀ
COL·LABORA EN LA PROMOCIÓ
DE LA COSTA BRAVA A ALEMANYA I A BILBAO

MARC GASCONS i QUIM CASELLAS
PROTAGONITZEN LES SESSIONS 12+1 DE
L’AULA

L

’Aula Gastronòmica de l’Empordà representada pels cuiners de la Cuina de
l’Empordanet van oferir àpats elaborats amb productes locals gironins a les dues
accions de promoció organitzades pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

Marc Gascons va protagonitzar la sessió 12+1 del mes de març
en la que va elaborar, amb la col·laboració dels assistents, un
menú que després van poder degustar plegats tot fent tertúlia
al voltant de la taula.
Els plats elaborats foren: “Primavera” favetes, pèsols, carxofes,
espàrrecs i menta amb oli de tòfona negre, nyoquis melosos
de patata, salsa cremosa de mantega i tòfona negra Melanosporum; espatlla de cabrit rostida amb el seu suc, formatge de
cabra i verduretes de temporada; i gin tònic de Bombay Saphire,
crema de fava Tonka, gerds i granissat de llimona.

Alemanya: Colònia i Frankfurt – 12 i 14 de maig
El 12 de maig al Museu de la Xocolata de Colònia i
el 14 de maig a l’Acadèmia de Cuina de Frankfurt es
van fer les corresponents presentacions de la destinació turística Catalunya- Costa Brava – Pirineu de
Girona, seguida d’una jornada de treball entre els
participants a la presentació i els assistents. Després,
els assistents van poder degustar els àpats elaborats
pels cuiners de La Cuina de l’Empordanet representant l’Aula Gastronòmica de l’Empordà, acompanyat
d’un tast de vins de la DO Empordà.

Quim Casellas per la seva banda, el mes de maig va plantejar
una sessió més intuïtiva en forma de joc on els assistents repartits en 2 grups van fer vàries proves: reconèixer les propietats de
diferents vins, respondre preguntes sobre cuina i gastronomia
com per exemple qui va descobrir per un error la tarta tatin,
i després van elaborar tot un seguit de tapes: esferes d’olives,
cruixents de pizza, brandada amb alfàbrega, brunyols d’anxova i
formatge, maduixes nitro, etc...

Els establiments encarregats dels àpats foren l’Hotel
Aigua Blava de Begur; La Costa Golf & Beach Resort de Platja de Pals; i l’Hotel Restaurant Sa Punta
de Platja de Pals.

Foto: Marc Gascons i Quim Casellas durant el sopar

L’AULA S’OMPLE DE NENS

Alguns dels plats que es van elaborar foren: des del
pa amb tomata amb embotits variats; l’escalivada
amb anxoves; els brunyols de bacallà; o els pèsols
ofegats; el suquet de rap; i el rostit de l’Empordà. i
postres com el recuit amb mel i cruixent de pinyons.
Foto: Cuiners a Bilbao

Bilbao – 10 de juny
Els dies 10 i 11 de juny, el Patronat de Turisme Costa
Brava Girona de la Diputació de Girona va dur a terme dues actuacions promocionals a les ciutats de
Bilbao i Pamplona, destinades a cinquanta agents
de viatges i quaranta mitjans de comunicació.
A Bilbao es va organitzar, al restaurant Etxanobe del
Palau Euskalduna, una acció de comunicació adreçada a periodistes de la província de Biscaia. Una
presentació dels atractius i dels productes turístics
de la Costa Brava i el Pirineu de Girona va donar pas
a un àpat elaborat a quatre mans pel cuiner gironí
Albert Sastregener, del restaurant Bo·TiC de Corçà,
amb una estrella Michelin, com a representant de
l’Aula Gastronòmica de l’Empordà i membre de la
Cuina de l’Empordanet i el cuiner Fernando Canales, del mateix restaurant Etxanobe, també amb una
estrella Michelin.

Foto: Cuiners a Alemanya i mostra de plats

Entre els plats destaquem sardina, escalivada i formatge Idiazábal (Bo.TiC), Bacallà esqueixat i empedrat (Bo.TiC), Lluç amb suc de musclos i safrà (Etxanobe), Costella Euskaltxerri (Etxanobe)
Timó 10

En els períodes vacacionals dels nens i nenes l’aula dedica la seva programació a ells en la franja de 6
a 12 anys, amb l’objectiu de donar una alternativa als casals tradicionals, on els nens i nenes puguin
aprendre els secrets de la gastronomia adaptats a la seva edat d’una manera lúdica i divertida i a la
vegada se’ls guia per adquirir uns bons hàbits alimentaris.
Taller de pasqua, per setmana santa, la protagonista
és la mona de xocolata que cada nen elabora al seu
gust seguint les indicacions del professor. Enguany
a més de la mona participants al taller han elaborat
una pizza de xocolata, raviolis de xocolata i torradetes de Sta Teresa.

Foto: taller de nens estiu 2014

Foto: taller de nens pasqua 2014

Timó 11

Taller d’estiu, els mesos de juliol i agost en horari
matinal de les 09.00 h a les 13.00 h, els nens, convertits en grans xefs, elaboren plats com: brunyols
de bacallà, braç de patata farcit de carn, bacallà amb
samfaina, pollastre amb escamarlans, arròs a banda,
pasta fresca, mató, crema catalana, mousse de xocolata, ... i molts altres plats que després els tasten i
se’ls en porten a casa per a convidar a papes i avis.

ESPECIALITAT GASTRONÒMICA
D’ESTABLIMENTS HOTELERS

L

’especialitat gastronòmica s’engloba dins d’un model turístic de qualitat que
vol donar resposta a les necessitats del turisme actual. Es tracta de conservar la
personalitat, la identitat i els productes del territori, donar-los a conèixer i oferir-los
com un valor afegit.

Llistat d’Hotels Gastronòmics certificats
Els establiments certificats amb aquest segell són:
Als Pirineus:
Hotel Ca l’Amagat
Hotel Can Boix de Peramola
Hotel El Monegal
Hotel Del Prado
Hotel Prats
Hotel Restaurant Andria
Hotel Restaurant Els Caçadors de Ribes de Freser
Hotel Muntanya & Spa
Hotel Vall Ferrera

Ja són 35 els hotels que han rebut aquest distintiu, impulsat des de la Direcció General de Turisme, que té com a objectiu posicionar una oferta turística singular, d’alt valor afegit, i que combina
l’allotjament confortable amb una oferta gastronòmica de cuina catalana arrelada en el territori.

El sistema queda obert a tots els establiments i les
empreses turístiques degudament inscrits en el
Registre de Turisme de Catalunya de petit format
(amb un màxim de 60 habitacions i 120 places) i
que compleixin aquests quatre requeriments:
*Gestió familiar: l’establiment ha de tenir un
tracte personalitzat i els propietaris han d’estar
al capdavant de la gestió diària.
*Allotjament de qualitat i confortable: l’edifici ha d’estar en bon estat de conservació i
manteniment; les habitacions han de tenir un
bon nivell de confortabilitat i prestacions, com
per exemple aigua envasada, llenceria de bona
qualitat i articles d’acollida al bany; i els espais
del menjador i del bar han de tenir un bon nivell de confortabilitat.
*Oferta gastronòmica de qualitat: l’establiment ha d’oferir, com a mínim, el servei d’esmorzar i sopar, i pot oferir també un menú
gastronòmic; l’oferta gastronòmica ha d’incloure, com a mínim, un 40% de plats de cuina
catalana, ha de seguir el cicle de les estacions
i incloure productes frescos i de temporada,
i com a mínim el 40% de productes utilitzats
en l’elaboració dels plats han de ser de qualitat i de productors autòctons i de proximitat;
a més, com a mínim el 51% de la carta de vins
ha de ser catalana, i el vi de la casa ha de ser
també català.
*Dinamització territorial a nivell econòmic i
cultural: l’establiment ha de disposar d’informació actualitzada dels serveis que proporciona; ha de tenir identificats els productes
locals amb Denominacions d’Origen Prote-

gides (DOP) i Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP), i ha de fer difusió de la cultura
i els productes de la zona; a més, el web de
l’hotel ha de tenir informació actualitzada de
la seva oferta gastronòmica i de la carta, així
com de les activitats que s’ofereixen al territori,
ja siguin lúdiques, culturals, gastronòmiques o
enològiques.

A la Costa Brava:
Ca l’Arpa
El Far Hotel Restaurant
Es Portal Hotel
Hotel Casamar
Hotel El Molí
Hotel Empordà
Hotel Hostal La Quadra
Hotel La Plaça de Madremanya
Hotel Llevant
Hotel Mas Pau
Hotel Restaurant Empòrium
Hotel Rural Niu de Sol
Hotel Sa Tuna
La Fornal dels Ferrers
Mas Ses Vinyes
Masia La Palma
Sant Pere del Bosc Hotel & Spa

Qualsevol establiment hoteler que compleixi
aquests requisits pot presentar la seva sol·licitud
davant l’Oficina de Gestió Empresarial. El segell té
una validesa de quatre anys, i per tant transcorregut aquest temps l’establiment hoteler pot optar a
demanar-ne la renovació.

A la Costa Barcelona:
Fonda Europa
Hotel Restaurant Can Cuch
Hostal de la Plaça
Paisatges de Barcelona
Ca la Manyana
Hostal Estrella
Mas Albereda

Foto: logo especialitat hotel gastronòmic

Per tal d’ampliar aquesta informació podeu
contactar amb nosaltres a través del: 972 313 702
o a ncolomer@grupcostabravacentre.com
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A la Costa Daurada:
Hotel Antiga
La Boella
Fotos (de dalt a baix): El Far Hotel Restaurant, Hotel El Prado,
La Boella, Es Portal Hotel
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A Terres de l’Ebre:
Hotel Diego

ES CLOU LA II EDICIÓ DE LA CAMPANYA
GASTRONÒMICA “SOPARS MARIDATS”
SERVINT MÉS DE 600 SOPARS-MENÚS

L

XVIII GAROINADA DE
CUINERS A TAMARIU

J

a campanya s’ha dut a terme durant cada divendres del 31 de gener al 27 de juny,
amb la participació dels 18 restaurants del col·lectiu i 24 cellers de la DO Empordà

oan Roca, Nandu Jubany, Carles Gaig,
Joan Bosch, Xesc Rovira, Benvingut
Aligué, entre d’altres, van assistir a la
trobada organitzada pel col·lectiu Cuina
de l’Empordanet

El col·lectiu de la Cuina de l’Empordanet va dur
a terme al març la 18ena Garoinada a la barraca
dels Liris de Tamariu. Entre el centenar d’assistents trobem els xefs Joan Roca, Nandu Jubany,
Carles Gaig, Xesc Rovira, Benvingut Aligué i Joan
Bosch, entre molts d’altres.

El 27 de juny, va finalitzar la segona edició de la campanya
gastronòmica “Sopars Maridats”, que s’ha dut a terme cada
divendres des del 31 de gener, a càrrec del col·lectiu Cuina
de l’Empordanet i 24 cellers de la DO Empordà, amb la
col·laboració de la DO Empordà, la Diputació de Girons i
el CCAM.

LA CUINA DE
L’EMPORDANET REP
EL RECONEIXEMENT
JOAN CARLES VILALTA
A L’EXCEL·LÈNCIA
TURÍSTICA
l guardó, atorgat per Esquerra Republicana
E
de Catalunya, reconeix la contribució del
col·lectiu a la posada en valor turístic del
patrimoni natural i cultural català

A banda dels cuiners esmentats i els de la Cuina de l’Empordanet, també assistiren a l’àpat
importants elaboradors de cava catalans com
Recaredo, Llopart, Gramona i elaboradors com
Carlos Piernas (salmons i fumats) o Enrique
Tomás (pernils).

Durant aquests divendres, més de 600 persones han pogut degustar aquests sopars-menú, en els 18 restaurants
del col·lectiu Cuina de l’Empordanet, on a més d’acollir al
públic general, també han comptat amb la presència de
diferents mitjans de comunicació.

Foto: El guardò

El 28 de març, Esquerra Republicana va lliurar els
primers Reconeixements Turístics en memòria
de Joan Carles Vilalta (qui fou director general de
Turisme de la Generalitat), en el marc de la jornada “El model turístic del #NouPaís” a l’Hotel Alimara de Barcelona. La Cuina de l’Empordanet va
rebre el guardó en la categoria de col·lectivitat,
per part de Marta Rovira, secretària general d’ERC.
Fotos: plat d’un dels sopars

Amb aquesta campanya es pretén promocionar a través
dels restaurants del col·lectiu i els cellers de la DO Empordà, la cuina i els vins de l’Empordà. En aquest context,
cada divendres, una parella formada per un restaurant i
un celler, han elaborat un menú on s’escollien els plats i
receptes que maridessin millor amb els vins del celler corresponent.

Foto: El grup durant la garoinada

Després d’un llarg aperitiu a la platja dels Liris amb
garoines, botifarra negre i llonganissa de Vic, els
assistents es traslladaren a l’Hotel Tamariu on va
tenir lloc l’àpat i la festa posterior amenitzada per
Pep Sala (Sau), Pep Picas (Setze Jutges), Miquel
Àngel Pasqual (La Trinca) i Pep Rodríguez (Els Que
Canten).

Durant aquesta segona edició, la campanya s’ha consolidat entre el públic com una experiència gastronòmica que
permet gaudir de la gastronomia i els vins empordanesos
en unes vetllades organitzades per l’ocasió, comptant amb
un gran nombre d’assistents repetidors.
La celebració de la campanya ha permès també estrènyer
els vincles entre els elaboradors de vins i els restaurants
del territori, en treballar plegats en l’elaboració dels menús, fet que facilita el coneixement dels vins dels cellers
empordanesos.

Fotos (de dalt a baix): imatge de la campanya i moment
d’un dels sopars
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La iniciativa neix el 1997 amb l’objectiu d’apropar
dos col·lectius gastronòmics: l’empordanès, amb
Cuina de l’Empordanet i l’osonenc, amb Osona
Cuina. De llavors a ençà, cada primer dilluns de
març s’ha seguit la tradició i ja no només hi assisteixen els cuiners d’aquests dos col·lectius, sinó
que n’aplega de totes les comarques catalanes.
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Amb el premi es reconeix a aquelles persones
físiques, nacionals o estrangeres; institucions,
corporacions, entitats o establiments, de caràcter
públic o privat, que amb llur activitat hagin contribuït a posar en valor turístic el patrimoni natural i cultural català, tangible o intangible.
Cuina de l’Empordanet va rebre el reconeixement
per la posada en valor del patrimoni gastronòmic
de l’Empordà i per la seva difusió mitjançant de
la seva activitat basada en la promoció gastronòmica del país arreu del món. I també pel seu especial vincle amb els principals referents culturals
del territori, com la Fundació Salvador Dalí o la
Fundació Josep Pla; o amb el sector primari, com
pagesos, ramaders o pescadors, a l’hora de posar
en valor els productes de la zona: garoines, gambes, arròs, peix de roca, ceba, pèsols, escarola, etc.
El col·lectiu s’ha posicionat amb el temps com un
dels més sòlids i actius, que ha fet i fa de referent
a nous col·lectius que es formen entorn al món
de la gastronomia. Una vegada més, els 18 restaurants que el formen reben un reconeixement
a la seva tasca.

ÈXIT D’ASSISTÈNCIA EN LA XV EDICIÓ DEL
TORNEIG COSTA BRAVA CATALUNYA
CUINA I GOLF

E

l torneig, organitzat per La Cuina de l’Empordanet, s’ha celebrat al Club Golf d’Aro- Mas
Nou amb el posterior dinar i entrega de premis a l’Hotel Costa Brava de Platja d’Aro

El col·lectiu de la Cuina de l’Empordanet va celebrar la, el 16 de juny, la quinzena edició del torneig
Costa Brava Catalunya Cuina i Golf al Club Golf
d’Aro- Mas Nou i a l’Hotel Costa Brava ambdós establiments de Platja d’Aro.
Una setantena de jugadors, entre cuiners, personalitats del món de l’esport i del sector turístic i
mitjans de comunicació, van jugar els 18 forats
del Club Golf d’Aro- Mas Nou des d’on van poder
jugar el torneig en un camp en perfectes condicions i d’unes vistes paisatgístiques irrepetibles. Els
guanyadors del torneig han estat, Joan Armengol,
en categoria masculina i Anna Padreny en categoria femenina.

Un cop finalitzat el torneig i ja a l’Hotel Costa
Brava, les més de 200 persones convidades van
poder degustar la gastronomia empordanesa a
càrrec dels cuiners de La Cuina de l’Empordanet.
Entre els plats que s’han pogut tastar al dinar, trobem per entrants l’escalivada, l’esqueixada o les
gambes de Palamós; de plats principals, l’arròs
de Pals amb entrebancs i sense feina, la botifarra
de perol amb alls tendres i escuma de mongeta,
el mar i muntanya de pollastre de pagès amb escamarlans o el platillo de sèpia amb pèsols; i de
postres, brunyols amb porró de moscatell, recuit
de Fonteta o bisbalenc.

Entre els assistents a l’acte, trobem a destacats
cuiners com Carles Gaig, Pere Arpa, Benvingut
Aligué, Nandu Jubany, Víctor Trochi, Quim Casellas, Joan Reniu o Fina Puigdevall, així com reconegudes personalitats com Ferran Martínez (ex
jugador de bàsquet), Julio Salinas (ex jugador de
futbol), Paula Martí (jugadora professional de golf),
Jordi Garcia Pinto (jugador professional de golf),
Jordi LP (humorista i cantant), Jordi Ríos (actor),
entre d’altres.

Fotos: Alguns dels moments del torneig

El torneig ha comptat amb la col·laboració de
l’Agència Catalana de Turisme, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, l’Ajuntament de Castell- Platja d’Aro- S’Agaró, el Club Golf d’Aro- Mas
Nou, l’Hotel Costa Brava, Estrella Damm, Mundo
Deportivo i Fruites Forpas entre altres espònsors.
Gràcies a tots!
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PRESS-TRIP GASTRONÒMIC 2014

Del 6 al 9 de juliol el col·lectiu de la Cuina de l’Empordanet va organitzar amb la col·laboració de
l’Agència Catalana de Turisme i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona un press trip Gastronòmic.

Foren 7 els mitjans de comunicació que hi varen participar, 2 francesos (Lyons Saveurs i Lyon City Crunch)
i 5 espanyols (Tendencias Gourmet, Mas Viajes, Guía Repsol, Traveller i Guías Turísticas Michelin).
L’objectiu del viatge de premsa és el de donar a conèixer l’Empordà i la Costa Brava com a destinació
turística a través de la seva oferta hotelera, de golf i cultural i, sobretot, gastronòmica coneixent els
nostres productes i degustant-los als nostres restaurants.

Fotos (de dalt a baix): Visita als arrossars de Pals i sessió de cuina a l’Aula

Fotos (de dalt a baix): Vins i vinyes de Clos d’Agon i un dels plats que
van poder degustar

Durant la seva estada a l’Empordà, allotjats a l’Hotel Restaurant La Costa de Pals, els periodistes van
poder conèixer els vins de la DO Empordà visitant els cellers Masia Serra de Cantallops i Clos d’Agon de
Calonge, els formatges de Mas Marcè de Siurana, l’arròs de Pals fent una visita als arrossars i al molí de
l’Arròs Estany de Pals, el peix de la nostra costa visitant la llotja de Palamós.
Els àpats els van fer als restaurants del col·lectiu Portal de Mar de Pals, Roser 2 de L’Escala, Aiguablava
de Begur, Casamar de Llafranc.
Durant el viatge els periodistes es van convertir en cuiners visitant l’Aula Gastronòmica de l’Empordà i
participant activament en una sessió de Vacances i Gastronomia.
El darrer dia van poder gaudir del golf visitant el camp de golf de la PGA de Caldes i posteriorment van
fer una visita a la ciutat de Girona i un àpat a la Fundició també de Girona per després agafar l’AVE cap
a les ciutats d’origen.
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COSTA BRAVA VERD HOTELS I PETITS
GRANS HOTELS DE CATALUNYA ESTRENEN
PÀGINA WEB I NOUS CATÀLEGS
Aquest any Costa Brava Verd Hotels i Petits Grans
Hotels de Catalunya hem posat en marxa les noves pàgines web amb una imatge totalment renovada i amb una estètica més actual.

El divendres 18 de juliol es va aprovar el RD 625/2014 pel qual es regulen determinats aspectes
de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal els primers 365 dies de durada,
que entrarà en vigor el proper 1 de setembre.

El nou disseny, més àgil, útil i visualment més còmode i atractiu contempla com a novetats la creació de sub pàgines dins la mateixa que permet
millorar el posicionament web als buscadors i el
contingut del portal, així com permet tenir una
imatge del grup més atractiva i moderna. La informació és més dinàmica, s’ha actualitzat tota la
informació i el contingut i està permanentment
“en construcció”, adaptant-se a totes les novetats
que es produeixen en l’àmbit del turisme.
Les noves webs volen ser un gran aparador per
visualitzar tota la oferta hotelera que presenten
ambdues marques i potenciar les reserves i la coneixença del sector. A més a més s’han incorporat
l’accés a les noves tecnologies per fomentar, la
participació, promoció i difusió dels hotels i s’ha
construït pensant en la seva compatibilitat amb
qualsevol dispositiu fix o mòbil.

LES MÚTUES DE TREBALL PODRAN TENIR
UN CONTROL MÉS EXHASTIU DE LES BAIXES
DELS TREBALLADORS

Les principals novetats consisteixen en:
›Les mútues de treball podran actuar des del
primer dia de baixa d’incapacitat laboral, cridant
al treballador amb un mínim de 4 dies hàbils d’antelació.
›Possibilitat d’instar, en els processos de contingències comunes, propostes d’alta a la Inspecció Metge dels serveis públics de Salut, que
disposaran de 5 dies hàbils per respondre amb
l’emissió de l’alta o desestimar la proposta. Tot i
això, la competència pel que fa l’alta dels treballadors a la seva reincorporació a la feina segueix
essent dels metges.
Fotos (de dalt a baix): www.petitsgranshotelsdecatalunya.com i
www.costabravaverdhotels.com

NOUS CATÀLEGS
A principis d’any, Costa Brava Verd Hotels i Petits
Grans Hotels de Catalunya va llançar els nous catàlegs per la temporada 2014 de tots els socis hotelers que formen part de la marca.
En els nous catàlegs s’inclouen novetats estètiques i de disseny, així doncs el catàleg del grup
Costa Brava Verd Hotels ha passat a tenir doble
pàgina per cada hotel, ampliant i detallant així la
informació i per tant passa a donar informació de
més qualitat i oferir un millor servei de difusió.
Els nous catàlegs, amb una imatge moderna i actual permet als seus lectors conèixer tots els establiments de les 3 marques i els seus detalls, i
la informació complerta així com amb les noves
imatges fer-se una idea del que se li ofereix. A més
a més estan distribuïts per zones del país, en el
cas de Petits Grans i Hotels de Catalunya i ordenats per categoria en el Cas de Blau Verd Hotels,
permeten així una consulta i presa de decisió més
àgil i dinàmica.

4_Processos de més de 61 dies, la primera
data de revisió metge serà com a màxim en 14
dies natural des de la data de baixa inicial. En
cas de continuar de baixa els successius partes
de confirmació seran com a màxim cada 35
dies naturals.

›Possibilitat de suspendre la prestació cautelarment si el treballador citat no es presenta al
reconeixement metge. S’atorgarà al treballador
un termini de 10 dies hàbils perquè justifiqui la
incompareixença, en cas contrari s’extingirà definitivament la prestació econòmica.

Els metges disposaran d’una taules òptimes
dels processos per patologies que tenen en
compte la malaltia del treballador, la seva edat
i l’activitat laboral que realitza. També disposaran de taules sobre el grau d’incidència en les
diferents ocupacions laborals.

›Es modifica la periodicitat dels partes de confirmació de baixa en funció de la durada estimada del procés

›El treballador té tres dies hàbils per comunicar
la seva baixa a l’empresa des de la data de la
mateixa. L’empresa té un màxim tres dies per
comunicar-ho a l’INSS des de la seva recepció.
Si l’empresari incompleix aquesta remissió serà
motiu d’infracció lleu (possible sanció de 600 €).
En cas de no comunicar els partes es pot acordar
la suspensió de deduccions per IT.

1_Pels processos inferiors a 5 dies de baixa es podrà expedir el comunicat de baixa i el
d’alta en la mateixa visita mèdica.
2_Per a processos de 5 a 30 dies, la primera revisió dels metges serà com a màxim en
7 dies naturals des de la data de baixa, i podrà
emetre la comunicació de per alta o confirmació, en cas de continuar la incapacitat. Els
successius partes de confirmació serà com a
maxim cada 14 dies naturals.

Fotos: Portades dels nous catàlegs
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3_Per processos de durada estimada de 31 a
60 dies, el procediment de revisió segueix el
mateixos passos que el punt anterior, amb la
diferència que en cas de continuar de baixa els
partes de confirmació s’emetran amb un màxim de 28 dies naturals diferència.
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›Es manté el termini de presentació de l’alta que
es de 24 hores posteriors a l’emissió, que obliga al
treballador a la reincorporació a la feina.
Per a més informació al respecte podeu
contactar amb el departament laboral al
telèfon 972 600 017.

483 ALUMNES ALS CURSOS DE FORMACIÓ
CONTÍNUA AL PRIMER SEMESTRE 2014

CAMPANYA SOLIDÀRIA DE
RECOLLIDA D’ALIMENTS

La Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre ha programat 56 cursos de 9 temàtiques diferents dins el programa de formació del primer semestre de l’any. Sumant els cursos a mida que s’han
realitzat a les instal·lacions dels establiments associats, s’han dut a terme un total de 62 accions formatives, amb un total de 483 alumnes.

La Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la
Costa Brava Centre s’ha sumat a la campanya de
recollida d’aliments que per sisè any consecutiu
l’obra social “La Caixa” a través de Creu Roja impulsa per a la recollida d’aliments contra la fam aquí.

El departament de formació ja està confeccionant el programa de formació del darrer trimestre del 2014, i per tal de seguir potenciant una
formació contínua d’alt nivell per tota la Costa Brava, s’ha restablert
la col·laboració en formació amb l’Associació d’Empresaris d’Activitats
d’Hostaleria de l’Alt Empordà

La Unió amb l’aportació dels seus socis, proveïdors,
etc… ha recaptat 2.240 euros que s’han transformat en kg d’arròs, que s’han lliurat a l’obra social
de “la Caixa”.
Tot el que s’ha recaptat en aquesta campanya es
destina íntegrament a famílies en situació de pobresa a través de menjadors socials i serveis d’ajuda de Creu Roja.
La campanya no s’atura i encara podeu fer el
vostre donatiu.
Foto: Moment del lliurament del donatiu

L’IVA INCLÒS A LES CARTES – INSPECCIONS!!!!

LÉKUÉ I CASTEY NOUS COL·LABORADORS DE
L’AULA GASTRONÒMICA DE L’EMPORDÀ
L’Aula ha tancat un acord de col·laboració amb les empreses Lékué i
Castey per a treballar plegats durant aquest any.
Lékué, empresa especialitzada en productes de silicona per a la cuina
oferint una cuina rapida i saludable, aportarà a l’aula una gamma dels
seus productes per a complementar els tallers de nens i les classes professionals per adults.
Castey, empresa especialitzada en productes d’alumini fos amb una
amplia gama de paelles, cassoles etc col·labora amb l’espai amb l’aportació de producte que permetrà renovar els utensilis de l’espai.
Podeu consultar els productes dels nous col·laboradors a les respectives webs:
www.lekuecooking.com

www.castey.com
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Des de l’ACC apunten que determinats establiments de restauració no incorporen l’IVA als
preus de les seves cartes, menús, rètols informatius, pissarres, etc. que anuncien els menjars
i les begudes posats a disposició de la seva clientela. En aquest sentit, la Llei 22/2010, de 20
de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, estableix que els preus han d’indicar l’import total a satisfer incloent, en tot cas, els impostos
aplicables.
Per aquest motiu, aquesta Agència portarà a
terme les actuacions de control de mercat necessàries per comprovar el compliment de la
normativa aplicable a les relacions de consum
i, en especial, la indicació dels preus complets
en el sector de la restauració. En aquells casos
en els quals la Inspecció de consum detecti incompliments normatius s’adoptaran les mesures correctores corresponents amb l’aplicació,
si escau, del règim sancionador establert a l’esmentada norma.

Timó 21

ALIMENTACIÓ
Danone
Sr. Carlos Gimeno - 619 081 326
Delicias Sin Gluten
Sr. Francesc Hita - 662 626 488
CAFÈS
Cafès Roura
Sr. Ferran Roura – 972 320 548
Cafès Cornellà
Sr. Pere Cornellà – 972 476 300
CARNS / EMBOTITS
Carns J. Roura
Sr. Josep Roura – 972 630 233
Comercial Amat
Sr. Mateu Amat – 972 640 073
PEIXOS
Distribució del Fred
Sr. Manel García – 972 321 223
Frigorífics Lopesca
Sr. Miquel Moreno – 972 821 182
Peixos Palamós
Sr. Octavi Obiol – 972 318 103
Dispuig
Sr. José Luis Bonilla – 972 206 713
Copesco & Sefrisa
Sr. Enric Ferriol – 670 249 764

Comercial Elèctrica Fornells
Sr. Joaquim López – 972 203 204
Antonio Moner – Ribe
Sr. Jaume Torres – 637374560
BuyByPrice-COMARSA
Joan Penyacoba - 662113150
ELECTRÒNICA
Copicat
Sr. Xavier Núñez - 972 400 515
Efimatica
Sr. Eloi Fàbrega - 972 411 600
Grundig España
Sr. Joan Massó – 934 799 205
Infoself Group
Sra. Sandra Fontarosa – 685 157 766
Ofimàtica Empordà
Sr. Eduard Bocanegra – 669 686 899
Informàtica 3
Sr. Lluís Ropero - 970 600 800

SEGURETAT
Comunicacions i Seguertat Serra
Sr. Sebastià Alcaide – 972 214 521
Armangué SL
Sr.Josep Armangue – 972 214344
SERVEIS
Vea-Resino Arquitectes Associats
Sra.Anna Oliver – 93 7260313
Netica
Sra. Aura Gispert - 653 143 413
TELECOMUNICACIÓ
Internacionalizza
Sr. Oscar Domingo - 650 899 014
Panasonic España
Sr. Miquel A. Romero – 626 607 906
Comunicacions i Seguertat Serra
Sr. Sebastià Alcaide – 972 214 521

DESCANS
Astral
Sr. Santi Mas – 938 747 711
Luis Soriano - Sonpura
Sr. Antoni Antúnez - 691 307 647
Bedding Industrial Begudà
Sr. Antoni Antúnez - 691 307 647

GASOIL
Carburants Taravaus
Sr. Carles Castrillo – 972 527 420

OLIS
Olis Angelats
Sr. Joan Angelats- 972 231 927

PAPERERIA
Papereria - Copisteria l’Àmfora
Sr. Josep Aguilar – 972 304 410
Gràfiques Trema
Sr. Pere Garriga – 972 860 508

CONTRA EL FOC
Ignifugats Generals
Sr. Ricard Juscafresa – 972 172 353
Sici 2012
Sr. Andrés Depedro – 972170017

FRUITES / VERDURES
Fruites Forpas
Sr. Ramon Foradada – 972 305 072
Fruites González
Sr. Ramon González – 972 315 126

RETOLACIÓ
Impacte Rètols
Sr. Gerard Lebarz – 972 304 324

APERITIUS
Frit Ravich
Sr. Jordi Muñoz – 972 858 008
Pepsico Foods
Sr. Carlos Gómez – 934 840 500

MOBILIARI I PARAMENT
Lifra Contract
Sra. Elisenda Deordal – 938 863 738
Complet Hotel
Sr. Antonio Reinoso – 972 367 080
Hotel Bar
Sr. Jordi Rosa – 972 202 100

INTERIORISME
Ddisseny
Sr. Josep Mª Romo – 972 805 519
Global Experience
Sr. Ramón Romagosa - 622 750 954

GELATS / DOLÇOS / PA
Frigorífics del Moral
Sr. Joan Invernon - 972 476 151
Arasi Phasi
Sra. Anna Mª Fàbrega – 972 171 197
La Fleca de l’Empordà
Sr. Xavier Sardà – 972 601 257
Hotelsa Alimentación
St. José Maria Utrero - 662 194 911
BEGUDES
Vins i Licors Grau
Sr. Jordi Grau- 972 301 835
TÈXTIL
Agell Pallí
Sr. Miquel Agell – 972 314 953
Confeccions Tot Treball
Sr. Jaume Genabat – 972 217 719
PISCINA
Neda Pool
Sr. Albert Ros – 972 600 534
SUBMINISTRAMENT
6con Sistemes de control
Sr. Manel Santos - 638 653 015
Miquel Espada
Sr. Àngel Espada – 972 300 954

COSMÈTICA
ADA Creative Hotel Cosmetics
Sra. May Aznar – 687 909 104
PRODUCTE
Lluís Costa Ros (Henkel)
Sr. Lluís Costa – 972 830 521
Minea Química
Sr. Jesús Frigola – 972 232 611
Quimaq
Sr. Enric Carrera – 972 238 363
Dibosch
Sr. Francesc Puig – 972 477 052
TRACTAMENTS
Giroplagues
Sr. Antoni López – 972 171 079
Girovet, neteges i control de plagues
Sr. Alejandro Moctezuma – 972 428 720
Stop Plagues
Sr. Elies Castro – 972 223 001
Xarles Terminator
Sr. Joan Xarles – 972 202 400
Braut Eix Ambiental
Sra. Montserrat Braut – 938 816 371
Empordaigua
Sra. Brisa Moliner – 972 110 872
Aqualogy
Sr.Victor Gimeno - 682014427

TRADUCCIONS
Arrels Traduccions i serveis lingüístics
Sra. Veronica Lambert - 972 776 311

MANTENIMENT I INSTAL·LACIONS
Italsan
Sr. Marga Balcells - 936 303 040
Centre Tramuntana
Sr. Pere Cañigaral - 972 305 629
Serveis de neteja
Sr. Rafel Palma - 609 878 297
SALUT / DESFIBRIL·LADORS
Cardiac Science
Sr. Jordi Colomí - 659 415 953
CARTELLERIA DIGITAL
Carta 360
Sr. Josep Pujolràs - 656 408 089
ENERGIA I IL·LUMINACIÓ
Ledsoleil
Sr. Margot Vivet - 649 84 28 64
Thermias
Sr. Victor García - 646 475 725

www.cooperativacostabravacentre.com
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