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Tant de bo tot plegat sigui un fet ben aviat; però hauríem d’esser conscients que si això arriba a passar,
molts ciutadans i alguns empresaris perdran, aquest recurs tan habitual quan les coses no van del tot
bé, de poder dir que tot és culpa de l’Administració. Algunes vegades amb raó, però d’altres per no assumir les pròpies responsabilitats.
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Des de Costa Brava Centre aquests darrers dies d’estiu hem procurat recollir molta informació de com
han anat els resultats a les empreses associades; i com quasi sempre, hem trobat opinions per tots els
gustos. Des del molt bé alguns, bé majoritàriament i també al malament i molt malament.
Ens aquest darrer grup, ben pocs s’han atribuït cap mena de responsabilitat en els mals resultats. La culpa
ha està del temps i de l’Administració. Però curiosament el temps i l’Administració han estat els mateixos
per a uns que pels altres.
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Arribats a quest punt, sembla evident que cal analitzar també els nivells d’eficiència d’algunes empreses. Revisar si el productes, els preus i els serveis s’han adequat a la situació social i econòmica de la
gent i als conseqüents canvis de la demanda; o si és el cas que encara pensa que la crisi és un estat
provisional i que no cal altra cosa que esperar que passi i torni el consum desenfrenat.

20 - 21/ El Cove

Dia Mundial del Turisme a Catalunya
Dia Mundial del Turisme al Castell de Biart
La Grossa arriba a la Unió
Memòria Pla de Qualitat
Noves ajudes per a la rehabilitació dels hotels catalans
Segueix-nos al Facebook

No estem només en un canvi d’escenari sinó en un escenari de canvis constants, on cal estar molt
amatent a les tendències i actituds de la demanda i on l’eficiència de les empreses és cabdal per obtenir
resultats positius.
Aquesta eficiència només es pot obtenir amb la reflexió, l’esforç i la formació, dels propietaris, directius i
treballadors dels nostres establiments. Lideratge, formació contínua i adequació permanent de l’oferta.
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Edita:
Unió d’Empresaris d’Hostaleria i
Turisme de la Costa Brava Centre

Potser algú pensa que en l’empresa petita i familiar això no és possible, però recordeu que teniu la Unió
d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, que conscient de la dificultat i sabent que
la unió fa la força, us ofereix tots els canals i fórmules necessaris per poder fer front a quest repte, que
lluny de minvar serà cada dia més necessari.

Amb la col·laboració de:

Abans, ara i sempre, estem al vostre servei per ajudar a la competitivitat i l’eficiència de les vostres empreses.

Carrer Turisme, 1
Vall-llobrega (Girona)
Tel. 972 60 00 69 / 972 60 00 17
Fax. 972 60 01 12
A/e: associacio@grupcostabravacentre.com
www.grupcostabravacentre.com
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TANO PISANO el reconegut artista sicilià establert a Palafrugell, qui acaba de publicar el llibre “El

Recuit, Recuit; llibre de receptes”, un recull propi de combinacions culinàries amb el recuit com a protagonista.

Copenhague, al monument nacional ‘Den
Gule Cottage’, va rebre la puntuació màxima
d’Escandinàvia; el segon, a Avinyó, tingué
igualment molt d’èxit. Després d’aquesta experiència, vaig tornar a la pintura, la meva
veritable raó de viure, sense deixar, tanmateix, d’investigar aquest camp en el terreny
quotidià.
Com va sorgir la idea de publicar un llibre
de receptes centrat en el recuit?
Sobretot, en veure la sorpresa dels meus
amics davant la meva freqüent utilització
del recuit en altres registres dels habituals
aquí (és a dir, amb sucre o amb mel). D’aquí
sorgí el projecte d’escriure un llibre que proposés una obertura, un ventall d’usos més
ampli per a aquest producte excel·lent i tan
d’acord amb el paisatge de l’Empordà, que
estimo profundament.
Com va descobrir les moltes utilitats que se
li poden donar a aquesta menja?

Com neix la seva vinculació amb el món de la gastronomia?
La meva mare no sabia cuinar. Com que m’agradava
menjar, vaig haver-me de posar a cuinar jo. El meus avis
eren veritables gourmets i bons cuiners, em descobriren
tota una altra visió de la cuina. Al principi jo era molt
pobre, feia una cuina molt senzilla, i és precisament en
aquesta simplicitat, en l’ús dels productes més humils,
que el meu cap va començar a crear, a cercar una varietat de resultats amb pocs elements. De fet, ara que tinc
els mitjans he tornat a la simplicitat, que és la cosa més
difícil de fer. Per a mi, la cuina ha esdevingut un mitjà
d’expressió que em relaxa i m’interessa cada dia més.
En la pintura, la recerca de l’honestedat amb el meu ofici i amb l’expressió en el meu treball m’ha dut sovint a
evitar els contractes comercials propis del món de l’art.
És per això que vaig obrir dos restaurants: el primer, a
Timó 4

En realitat no és que les descobrís, perquè
ja coneixia bé les cuines francesa, italiana i
danesa, que empren sovint formatge fresc
en elaboracions salades; simplement he
posat el recuit al servei d’aquest concepte,
bo i adaptant les meves receptes a la particularitat del producte, que és molt fràgil,
efímer, i que conté molt líquid, cosa que el
fa difícilment aprofitable en pastisseria. Així
doncs, aquest és el fruit d’un veritable projecte d’investigació i experimentació.
Com ha estat el procés creatiu del llibre?
Durant cinc anys (amb algunes interrupcions), he estat experimentant, fent proves,
sempre partint d’una base clàssica per assolir resultats més moderns. Cerco una simplicitat de realització extrema, a fi que sigui
accessible a tothom.
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En això, he d’agrair immensament a l’Àngels, la seva tasca d’ordenar totes les notes
preses al llarg d’aquests anys, escrites sempre en italià, d’organitzar-ne les idees i redactar-les curosament. Vull destacar també
el treball de realització fotogràfica del projecte, plat a plat, cronològicament. Quant a
l’edició d’aquest llibre, crec que al final hem
aconseguit un equilibri, no sempre fàcil, entre les respectives idees.
Qui són els seus cuiners de referència?
Sobretot, els meus avis i el gran Arquèstrat,
de la Grècia Antiga, que encara avui dia és
molt modern. També Girardet, Escoffier,
Bardet, Veronelli i Gagnaire. I segueixo amb
molt d’interès la cuina catalana, especialment les investigacions de Ferran Adrià i els
germans Roca.
Què en pensa de l’Empordà, dels empordanesos i de la seva cuina?
És un paisatge meravellós, que pinto sense
cansar-me’n mai. Reuneix natura i humanitat d’una manera fantàstica. Té, de fet, una
proporció molt humana.
L’empordanès és un personatge íntim, gens
arrogant, poètic. Molt particular, en definitiva, tant, que tenia l’idea de crear una moneda pròpia, l’empòrius, que equivaldria a dos
euros, i un passaport propi.
La cuina empordanesa és una formidable
combinació de l’antiga Grècia, el Mediterrani, i la particularitat que ve donada pel territori, especialment per la combinació mar i
muntanya.

34a FIRA DE VINS I CAVES DE CATALUNYA

Els formatges:

C

om ja és habitual, els dies 14, 15 i 16 d’agost es va celebrar la Fira de Vins
i Caves de Catalunya d’enguany al Pati de Ca la Pruna de Pals, sumant
ja 34 edicions.

Paral·lelament a la fira i en la seva 18ena edició,
també es va celebrar el Tast de Formatges, enguany amb quatre varietats artesanals procedents
de diferents comarques catalanes. Aquests foren:
Puigpedrós, de la formatgeria Molí de Ger (GerCerdanya); Serrat del Triadó “Roi”, de la formatgeria Tros de Sort (Sort- Pallars Sobirà); Pla, de la formatgeria Mas Alba (Terradelles- Pla de l’Estany);
i Serrat d’Ovella, de la formatgeria Pla de l’Estany
(Terradelles- Pla de l’Estany).

Fotos: Imatges captades durant la fira

Durant els tres dies, la fira va rebre més de 5.000
visitants i es van servir prop de 16.000 degustacions dels més de 70 cellers participants de
les diferents denominacions d’origen catalanes.
Aquestes DO van participar amb un total de 120
referències. També es van servir una quinzena
de referències de la DO convidada, la DO Rias
Baixas.

Cellers participants:
DO EMPORDÀ
Bodegas Trobat
Castell de Peralada
Celler Arché Pagès
Celler Cooperatiu d’Espolla
Celler Marià Pagès
Celler Martí Fabra
Celler Santamaria
Clos d’Agon
Cop de Vent - Grup Freixenet
Empordàlia
Finca Bell-lloc
Mas Eugeni
Mas Llunes
Mas Oller
Terra Remota
Vinyes dels Aspres

Cal destacar la participació de la DO Empordà,
qui va participar amb quasi la totalitat dels seus
cellers i va ser la més demandada entre els visitants. Com a novetat d’aquest any, es va incorporar un espai on 5 cellers d’aquesta denominació d’origen, van tenir presència pròpia. Els
celler foren: Can Sais, Roig Parals, La Vinyeta,
Cooperativa de Garriguella i Mas Patiràs.
La fira va anar acompanyada de diferents actuacions musicals que van amenitzar les vetllades
i van fer que el públic assistent gaudís d’un ambient distès en el marc incomparable del recinte
medieval de Pals.

La fira:
Aquesta fira és de les més antigues de Catalunya
i va néixer amb l’objectiu d’explicar a turistes i visitants l’àmplia gamma i la magnífica qualitat dels
vins catalans. Des de llavors, la Fira de Vins i Caves
de Catalunya s’ha arrelat com un dels actes més
concorreguts dels estius a la Costa Brava.
La fira compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Pals, l’INCAVI, el CCAM i CaixaBank.
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CELLERS PRESENCIALS
A LA FIRA
Celler Can Sais
Celler *lavinyeta
Celler Mas Patiràs
Celler Roig Parals
Cooperativa de Garriguella

DO COSTERS DEL SEGRE
Celler Cercavins
Cérvoles Celler
DO MONTSANT
Celler Capafons
Celler Ronadelles
DO PENEDÈS
AT Roca Vi (escumós clàssic
del Penedès)
Caves Bolet
Cava Torelló
Cava Romà - Can Guilera
Cosmic Vinyaters
Covides
Gramona
Juvé & Camps
Sumarroca

Celler Frisach
Celler la Bullidora
DO CAVA
Castell de Peralada
Caves Llopart
Caves Nadal
Cava Signat
Cava Torelló
Cava Vilarnau
Caves Rovellats
Covides
Eudald Massana Noya
Gramona
Juvé & Camps
Oliveda
Parató
Sumarroca
Vidal i Farré

DO PRIORAT
Casa Gran del Siurana

DO CONVIDADA:
RÍAS BAIXAS
Agrícola Casa de la Viña
Adega e Viñedos Paco & Lola
Adegas d’Altimira
Bodega Benito Santos

DO ALELLA
Celler Joaquim Batlle
Marquès d’Alella

DO TARRAGONA
Vinícola de Nulles

ALTRES ELABORADORS
Yzaguirre Vermouth

DO CONCA DE BARBERÀ
Vinícola de Sarral

DO TERRA ALTA
Celler Batea

Timó 7

DO PLA DE BAGES
Bodegues Abadal
Fargas - fargas

RENOVAR-SE ÉS FORMAR-SE
esprés d’aconseguir dur a terme 64 accions formatives, amb un total de
D
492 alumnes durant el primer semestre de l’any, hem confeccionat el
programa de formació contínua de l’últim quadrimestre de l’any.
El programa compta amb un total de 49 cursos
distribuïts en 8 mòduls formatius i dividit en 4
apartats: cursos a Costa Brava Centre; cursos a
l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà; cursos a l’Aula Gastronòmica de l’Empordà; i cursos on line.
Les temàtiques són diverses i totes elles estan
orientades a millorar la competitivitat i augmentar així una millora dels serveis turístics a
tot l’Empordà.
Els cursos van destinats tant a empresaris com
a treballadors base, i fins i tot, per a persones a
nivell particular o en situació d’atur que vulguin
ampliar els seus coneixements per adaptar-se a
aquesta situació econòmica i laboral actual, en
un entorn totalment canviant i competitiu.
El programa es pot consultar i descarregar a:

www.grupcostabravacentre.com

Els cursos són finançats per la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, i és la
Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la
Costa Brava Centre qui s’encarrega de la seva
tramitació, impartició i bonificació.

S’hi poden beneficiar tant treballadors en règim
general, que estiguin d’alta a la Seguretat Social,
o fixes discontinus en període de no ocupació.
Aquesta participació descompta crèdit de formació de l’empresa.

I és perquè creiem que en la situació en què
ens trobem immersos les necessitats de millora
i superació han d’estar més vives que mai, i la
formació ha d’estar a l’abast de tothom, per aixó
també donem la possibilitat de poder compaginar el treball amb la formació a través de cursos
on line, sense necessitat de desplaçar-se i d’absentar-se del lloc de treball. Són cursos que es
poden fer des de qualsevol lloc i en qualsevol
moment.
La nostra entitat és l’encarregada de desenvolupar tots els tràmits necessaris per tal que la
formació resulti totalment bonificable, i que per
tant, no suposi cap despesa ni pel treballador ni
per l’empresa.
Foto: Aula durant un curs

Els treballadors en règim d’autònoms, poden
assistir als cursos abonant el 75% del cost del
curs.
També s’apliquen descomptes per a persones
aturades que acreditin la seva situació.
El nostre objectiu és potenciar una formació
contínua d’alt nivell, apostar per a que aquesta
formació sigui una estratègia clau en el desenvolupament permanent, perquè creiem que renovar-se és formar-se.
Per aquest motiu també elaborem plans de formació específics, a través de cursos a mida, segons les necessitats de cada establiment, cursos
a convenir en quant a durada, temps i lloc de
realització.

INDEX DE CURSOS
CAPS D’ÀREA I DIRECCIÓ

PISOS I MANTENIMENT

•
•
•

•

•
•
•

Coaching, lideratge i motivació d’equips
Directiu Coach: l’expansió del capital humà
Introducció al Problem Solving (una manera
estratègica d’abordar problemes)
Tècniques en gestió de l’allotjament turístic
Comunicació efectiva i assertivitat
Direcció financera d’hotels (online)

COMERCIALITZACIÓ
•
•
•
•
•

Noves tecnologies de la comunicació aplicades a la venda de serveis
Vocació de servei. Més enllà de l’atenció al
client.
Revenue Management en hostaleria
Direcció de vendes i màrqueting (online)
Màrqueting a l’era digital (online)

NOVES TECNOLOGIES
•
•
•

Posicionament i optimització de webs en
establiments turístics
Google Adwords + Facebook Ads
Màrqueting i comunicació digital per empreses turístiques

QUALITAT I PREVENCIÓ

•

IDIOMES
•
•
•
•
•

Francès nivell II
Anglès nivell II
Iniciació al rus
Anglès nivell III
Francès nivell III

CUINA I SALA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La cuina i els suquets
Cuina saludable
Els vins de l’Empordà i els seus aromes
Aperitius salats
Postres de tardor
Cuinar amb llegums
L’arròs i les seves varietats
Caldos, sopes i cremes
Tècniques en l’elaboració de foie-gras

•

Timó 8

Higiene i seguretat alimentària. Manipulació
d’aliments
• Ús de productes de neteja professionals
• Prevenció i control de la legionel·la i de la
legionel·losi
• Neteja i desinfecció en el sector alimentari
• Higiene i seguretat alimentària (online)
Timó 9

•
•

Bones pràctiques de manteniment de piscines segons la nova normativa
Curs expert en la neteja d’immobles
Optimitzar la gestió del departament de pisos
Decoració floral nadalenca

Per a més informació:
Judit Lloberol
972 600 069
jlloberol@grupcostabravacentre.com

APP COSTA BRAVA: PRIMERES I SEGÜENTS
PASSES

GUIES D’ALLOTJAMENT I RESTAURACIÓ
2014/2015

E

l 30 de maig va sortir al carrer l’aplicació per a mòbils i tauletes Costa
Brava Oficial, el nou projecte de l’associació per oferir a les empreses
associades un nou canal de comunicació i de promoció dels seus serveis.
El 30 de maig va sortir al carrer l’aplicació per
a mòbils i tauletes Costa Brava Oficial, el nou
projecte de l’associació per oferir a les empreses associades un nou canal de comunicació
i de promoció dels seus serveis.

Foto: Material editat per a les descàrregues

En el moment de l’aparició a les botigues oficials d’Apple Store i Google Play, es van dur a
terme diverses accions de promoció de l’aplicació, especialment a xarxes socials –amb

Les guies contenen tota la informació detallada dels establiments associats i s’han
repartit per les oficines de turisme i punts
d’informació de la comarca amb l’objectiu
de donar a conèixer la nostra associació a la
població turística.
Aquestes publicacions complementen l’APP
Costa Brava com a estratègia de comunicació de l’Associació, oferint així al nostre públic objectiu la informació dels establiments
associats tant en paper com en digital.

Durant l’estiu, s’ha entrat informació sobre
tots els atractius i serveis de la nostra destinació, per tal de fer-la el més útil possible i a
mitjans d’agost es va sumar al projecte l’Associació de’Hostaleria de l’Alt Empordà amb tots
els seus associats.
S’han incorporat també algunes millores, com
ara l’opció de poder descarregar una versió
off-line per evitar el pagament del roaming,
opció que inicialment havia de ser temporal,
ja que s’esperava l’eliminació d’aquestes tarifes pel 2015, però que finalment sembla que
serà de llarga durada, ja que la comissió europea ha ajornat la supressió de les mateixes.

Aquest estiu s’han posat en circulació les
guies d’allotjament i restauració per la temporada 2014/2015.

una campanya d’Ads—i anuncis en diaris digitals, i durant l’estiu vàrem fer arribar als socis d’allotjament, oficines de turisme, etc., un
cartró ploma i flyers promocionals amb la informació corresponent per la descàrrega.
Durant aquest període s’han tingut una mitjana de 650 descàrregues mensuals, que ens
acosten a l’objectiu fixat pel primer any i que
esperem sigui l’avantsala de la consolidació
de l’aplicació la propera temporada.
Encarem ara la tardor amb un nou període
d’actualització d’informació dels associats i
de la resta d’apartats de l’aplicació. En aquest
sentit us agrairem que ens feu saber qualsevol
mancança o suggeriment de noves aportacions, així com que ens ajudeu a continuar promocionant les descàrregues. Recordeu que
l’aplicació dona informació dels establiments
oberts tot l’any o en temporada llarga.

NOUS ASSOCIATS 2014
Durant el 2014, hi ha hagut 16 noves incorporacions a l’Associació
fins a 30.09.2014
RESTAURACIÓ
Can Falet de L’Estartit
Casablanca de L’Escala
El Pany del Bosc de Monells
El Volantí de l’Escala
Korpilombolo de L’Escala
La Jovita de Calonge
La Plaça de Sant Feliu de Boada
La Plaça de Verges
La Riera d’Esclanyà
La Sal de l’Estartit
La Taverna del Mar de S’Agaró
Mas Roure de Llagostera
Rakú de Corçà
Sol Blanc de Pals
ALLOTJAMENT

El 2015 ens marquem com a objectiu posicionar l’aplicació de l’associació com a capdavantera en aplicacions turístiques a la Costa
Brava amb la vostra col·laboració, per aquest
motiu us proporcionarem material gràfic i digital per posar a disposició dels vostres clients.
Foto: Descàrregues efectuades des de la plataforma Android

Gràcies!

Hotel Cosmopolita de Platja d’Aro
Hotel Rural Can Darder de Llagostera
L’Escala Resort de l’Escala
Mediaconsulting, SL
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Fotos (de dalt a baix): Guia de restaurants i bars i Guia d’allotjament
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CONVENIS: MUSICGATES I BBVA

LA ISO 9001, EN PROCÉS DE REVISIÓ

L

’organització internacional d’estàndards (ISO) actualment està treballant
en la revisió de la ISO 9001. L’estàndard principal per al Sistema de la
Gestió de la qualitat està previst que es publiqui al setembre de 2015.

a Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre té entre
els seus objectius ajudar als empresaris associats en la gestió dels seus
establiments i una de les accions que fa per portar a terme aquest objectiu és
la signatura de convenis. En aquest número us fem recordatori de dos d’ells.
MUSICGATES

BBVA

Al mes de març, l’Associació va signar un acord
de col·laboració amb l’empresa MusicGates per
tal de gestionar les llicències musicals d’ambient del vostre establiment.

Us recordem que la Unió va renovar novament aquest 2014 el conveni de col·laboració
amb l’entitat bancària BBVA, amb productes
financers avantatjosos per al desenvolupament de l’activitat empresaris dels socis integrants de l’Associació.

MusicGates, empresa de Girona, és una alternativa a les actuals llicències de SGAE i AGEDI, gràcies a l’acord comercial que ha fet amb
SOUNDREEF, una empresa anglesa titular de
drets intel·lectuals.
Ofereixen 11 canals musicals seleccionats acuradament, per a crear un ambient agradable
i acollidor als vostres establiments però amb
l’avantatge de poder estalviar entre el 30% i el
50% de l’import que ara pagueu a l’SGAE pel
concepte d’amenització secundària.
Per tots aquells que estigueu interessats en
aquesta nova proposta, us preguem que us
poseu en contacte amb nosaltres o bé directament amb MusicGates.

El BBVA ofereix als socis de productes financers com comptes de crèdit per comerços,
préstecs de negocis, leasing, línies de finançament concertades amb ens públics – ICO, així
com comissions de facturació en pagaments
tpv fixades en 0,55% (operacions en euros) i
0,10% (operacions no euro) sense comissions
de manteniment de l’aparell.
Per aquells socis que es facin nous clients de
BBVA, aquest li abonarà l’import de 75,00 €
(consultar condicions).
Si desitgeu rebre més informació sobre aquest
conveni, no dubteu en trucar-nos.

L

Des de la seva primera publicació al 1987, els
requisits i característiques per a un sistema de
qualitat que defineix aquesta norma han estat
revisats en tres oportunitats:
-El 1994 es van revisar les normes de la sèrie,
manteniment els requisits pràcticament sense canvis, però es van afegir alguns elements
(per facilitar l’aplicació) i alguns paràgrafs (per
evitar ambigüitats)
-El 2000 es produeix la segona modificació.
En aquest cas es va tractar d’un canvi profund
pel que fa al contingut i l’enfocament de les
normes. Des d’aquesta revisió es va consolidar una sola norma a efectes de certificació:
l’ISO 9001. Fins llavors, per a la certificació
s’utilitzaven tres normes, ISO 9001, ISO 9002
o ISO 9003, en funció de les característiques
del sistema de qualitat a certificar
-El 2008 es va realitzar una revisió enfocada
fonamentalment a aclarir l’aplicació d’alguns
requisits, facilitar la seva aplicació, millorar la
seva compatibilitat amb altres normes
Ara tot indica que la revisió del 2015 suposarà canvis substancials a la norma. En l’esborrany que ha fet públic el grup de treball del
comitè ISO TC 176/SC2/WG24 s’observa :
-Nova estructura de continguts i requisits per
tal que la norma sigui compatible amb altres
normes de la família ISO

Com a socis de la Unió, podeu afavorir-vos també dels convenis que la Federació
d’Hostaleria de les Comarques Gironines signa, com: Accensum (vídeo i comunicació), Grup Simon (assegurances), Lant Advocats (protecció de dades), Risk
XXI (prevenció de riscos), Petrocat, Repsol, Gas Natural, Informàtica·, i Suesher
(ignifugacions), entre altres.

-La redacció facilitarà l’encaix de les empreses
de serveis (el terme “producte” se substitueix
per “béns i serveis”)
-Es considera l’entorn socioeconòmic de l’organització
-Aprofundir en l’enfocament a processos
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-Desapareix el terme “acció preventiva”
-Documents i registres passen a ser “informació documentada”
-El concepte “client” es transforma en “parts
interessades”
-S’incorpora la gestió del canvi

www.musicgates.es

CONVENIS DE LA FEDERACIÓ

-Gestió dels riscos i oportunitats

Timó 13

-S’incideix en la millora contínua
Sense cap mena de dubte s’acosten anys revolucionaris per a les empreses i organitzacions que treballen amb qualitat.
Els sistemes hauran d’estar molt ben
treballats i implantats en les organitzacions i enfocar clarament als models d’excel·lència deixant enrere el
seu pas documental.
Des del Pla de Qualitat Costa Brava Centre restem al vostre costat per ajudar-vos a l’adaptació
cap al nou sistema.

PROGRAMACIÓ DE CURSOS: TARDOR 2014

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE RECEPTES
“EL RECUIT, RECUIT” DE L’ARTISTA TANO
PISANO
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’Aula gastronòmica de l’Empordà torna després de l’estiu amb una
programació variada de cursos, per a totes les necessitats, edats...
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l 19 de setembre es va dur a terme l’acte de presentació del llibre “El
Recuit, Recuit. Llibre de receptes” de l’artista i cuiner Tano Pisano a la
plaça de l’església d’Ullastret.

El col·lectiu gastronòmic Cuina de l’Empordanet
va elaborar els tastets de les receptes
del llibre en qüestió, posant en valor les variants
que pot oferir aquesta menja, més enllà de l’ús
clàssic, tal i comenta l’autor del llibre.

Les receptes elaborades per Cuina de l’Empordanet foren: quiche de recuit, nous i pesto; rissotto amb recuit i ruca; calamars farcits de recuit i
bledes; mousse de recuit amb xocolata blanca i
limoncello; i recuit amb sopa de maduixes.
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Consulta els temaris, les receptes i els cursos temàtics
al 972 600 069 o a aula@grupcostabravacentre.com

Fotos: Diversos instants de la presentació: cuiners i col·laboradors, plat, ambient i actuació Silvia Pérez Cruz.

A més dels plats elaborats per Cuina de l’Empordanet, els assistent també varen poder degustar
creps de recuit i carxofes fets per Marina Roca
Payet, filla del xef Joan Roca; pa de Maremma
amb recuit, botifarra i melmelada, elaborat per
l’artista autor; i dos plats més elaborats per amigues de l’autor, Minne di Virgini (pits de verge),
elaborat per Montse i Anna Brugué; i gaspatxo de
pebrots i recuit, fet per Améria Bartri.
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També va haver-hi tast de recuit, amb l’assistència de diferents elaboradors de la zona, així la degustació dels vins del celler Mas Oller.
A l’acte hi van assistir quasi mig miler de persones, que a més de poder degustar les receptes,
van gaudir de la música de la cantant palafrugellenca Sílvia Pérez Cruz, qui va amenitzar la vetllada amb les seves cançons.

“M’AGRADA” I “SEGUEIXO” CUINA DE
L’EMPORDANET

SESSIÓ DE CUINA AMB TONI IZQUIERDO A
AULA GASTRONÒMICA DE L’EMPORDÀ

La presència a les xarxes socials ha esdevingut essencial en la gestió de la comunicació de les empreses, associacions i col·lectius, entre d’altres, i
aquests canals s’han de considerar tan importants
com els tradicionals.

El dia 3 de setembre, un grup d’elaboradors de vi
procedents del País Basc van visitar l’Aula Gastronòmica de l’Empordà, interessats en conèixer
de primera mà la gastronomia empordanesa i en
concret al col·lectiu gastronòmic que la representa: La Cuina de l’Empordanet.

Ser-hi no és tan sols registrar-se i crear un perfil, deixant una presència inactiva que crearà més
mala imatge que bona comunicació, sinó tenir
clar que cal participar-hi activament, ja sigui en
la creació de contingut com en el feedback cons-

www.facebook.com/cuinaempordanet

Encara no t’agrada la pàgina de
Facebook de Cuina de
’Empordanet?

M’agrada!

tant amb la comunitat de la xarxa.
El col·lectiu gastronòmic Cuina de l’Empordanet
creu en aquest canal, per això participa en ell mitjançant la pàgina de Facebook i el perfil de Twitter, sumant ja més de 5.000 fans i més de 700 seguidors respectivament.
Amb l’objectiu de mantenir informats als seus seguidors de les seves accions i de les novetats de la
cuina del nostre país

Els participants van dur a terme un taller de cuina
a càrrec del xef Toni Izquierdo, president del col·
lectiu, en el qual van poder participar activament
en l’elaboració del menú, que després van menjar
tots plegats a taula.
Els plats elaborats foren, timbal d’escalivada amb
filets de sardina; arròs cremós amb gamba de Palamós i botifarra negre; i sopa de recuit de Fonteta
amb fruits vermells de temporada.

@cuinaempordanet

Encara no els segueixes
a Twitter?

Seguir

Fes-te fan/follower i estigues al cas de tota la seva activitat!
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INCORPORACIONS 2014 A CBVH I PGHC
Coincidint amb la nova temporada, Costa Brava Verd Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya té
el plaer d’anunciar que aquest any 2014 ha passat a tenir 42 i 41 socis respectivament.

PROJECTE DE LLEI SOBRE LA REFORMA
FISCAL
Actualment s’estan tramitant en el Congrés de Diputats diferents projectes de llei de
reforma d’impostos que afecten a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, a
l’Impost sobre la Renda de No Residents i a l’Impost sobre Societats.

Costa Brava Verd Hotels:
Hotel Pirineos – Figueres:
Reformat completament el 2011 i situat al centre de
Figueres. Acollidor i de tracte familiar, de 56 habitacions, garatge i pàrquing, sala de reunions, i dos
menjadors de diferents ambients amb capacitat per
a 200 i 48 persones.

Es preveu que les novetats introduïdes tinguin efectes a partir del dia 1 de gener de 2015 i tot resta
pendent de l’aprovació definitiva de la reforma, però convé tenir-les en compte per la futura tributació.
A continuació relacionem algunes de les modificacions que afecten a la renda:

Can Miquel – L’Escala:
Situat a la platja de Cala Montgó, de 30 habitacions
dobles, 2 habitacions superiors i 2 habitacions habilitades per a discapacitats, totes elles reformades
recentment.

> Exclusió de l’estimació objectiva com a mètode per a determinar el rendiment d’activitats
econòmiques:

Foto (de dalt a baix): Hotel Pirineos i Can Miquel.

A conseqüència de la reforma hi haurà moltes
més empreses excloses dels mòduls. Aquestes
modificacions entraran en vigor el dia 1 de gener
del 2016.

Petits Grans Hotels de Catalunya
Masia del solà – Monistrol de Calders:
Restaurant fundat l’any 1946 per la família Jubany. Al
setembre de 2009 va recuperar l’antiga Fonda, que
siaposa de 8 junior suites amb bany, hidromassatge,
i totes les comoditats.

> Indemnitzacions per acomiadament:
Les indemnitzacions per acomiadament, que
fins ara estaven exemptes en la seva totalitat, sols
restaran exemptes fins a 180.000 €.

Can Garay – Les Planes d’Hostoles:
Edifici modernista del 1906 i està catalogat d’interès patrimonial. És un hotel familiar de 6 habitacions dobles i una suite familiar, totes donen a un jardí
centenari de 4.000m2 i gaudeixen de les millors comoditats d’avui en dia.

> Retencions a compte de l’IRPF:

Les Planes del Grau – Sant Joan de les Abadesses:
Masia totalment rehabilitada del S. XIV, que antigament era propietat del monestir de Sant Joan de les
Abadesses. Disposa de 10 habitacions, totes amb un
petit saló i bany complet, menjador, bar i sala d’estar, un ampli jardí, i una explotació ramadera bovina
annexa.

> Plans de pensions i plans de previsió assegurats:

> Dividends i participació en beneficis:

> Deducció pel lloguer de l’habitatge habitual:

Se suprimirà l’exempció dels primers 1.500 € dels
rendiments obtinguts.

Es suprimirà la deducció pel lloguer de l’habitatge habitual. No obstant, es mantindrà per aquells
contribuents que haguessin dut a terme un contracte d’arrendament d’habitatge abans del dia 1
de gener del 2015 i que haguessin practicat deducció pel mateix en exercicis anteriors al 2015.

> Arrendament d’immobles com activitat econòmica:
L’arrendament d’immobles es tractarà com activitat econòmica (no com a rendiment del capital
immobiliari).
Foto (de dalt a baix): Masia del solà, Can Garay, Les Planes del Grau, Casa
Clarà, Es Portal.

Timó 18

> Exempció dels guanys patrimonials que obtinguin els majors de 65 anys

Es permetrà rescatar les aportacions que tinguin
una antiguitat de més de deu anys amb els rendiments corresponents.

Desapareixerà la reducció del 100% en cas d’arrendament d’habitatges a joves i es mantindrà la
reducció general del 60.

Es Portal – Pals: (Hotel gastronòmic)
Masia del s. XVI totalment rehabilitada però conservant els elements constructius del gòtic renaixentista. Hotel de 8 dobles i una suite amb vistes
al magnífic jardí de la propietat.

En les transmissions que es produeixin a partir del
dia 1 de gener del 2015 ja no es podrà aplicar els
coeficients reductors dels guanys patrimonials generats fins el 31 de desembre del 1994 i els coeficients d’actualització de valors de béns immobles.

Es preveu una rebaixa dels percentatge de retenció a treballadors i a professionals.

> Arrendament d’habitatges:

Casa Clarà – Castelló d’Empúries:
Situat al cor del centre històric de la vila medieval
de Castelló d’Empúries, és un allotjament familiar i
senzill amb 7 habitacions, totes elles amb dissenys
diferents.

> Guanys derivats de la transmissió de bens patrimonials:

Timó 19

Des del departament de laboral i fiscal del
Grup Costa Brava Centre us mantindrem
informats sobre aquests temes.

DIA MUNDIAL DEL TURISME A CATALUNYA

LA GROSSA ARRIBA A LA UNIÓ

La Direcció General de Turisme i l’Agència Catalana de Turisme van
escollir el dia 1 d’octubre per celebrar, per segon any consecutiu, el Dia
Mundial del Turisme 2014.
Enguany la celebració es va iniciar amb una conferència i una taula
rodona que van tenir lloc al Palau de Congressos de Fira de Barcelona.
Seguidament el M. Hble. Sr. Artur Mas, president de la Generalitat de
Catalunya, va presidir el còctel-sopar a la sala oval del Museu Nacional
d’Art de Catalunya, en el marc del lliurament dels Guardons del Turisme
de Catalunya 2014.

Aquest any, la Unió d’Hostaleria i Turisme de la
Costa Brava Centre, posarà a disposició participacions per al sorteig de la Grossa de Cap d’Any.
La participació es podrà comprar a les nostres
oficines i tindrà un preu de 5 euros jugats a 10
números diferents: 17.981, 17.982, 17.983, 17.974,
17.975, 17.976, 17.977, 17.978, 17.979 i 17.980.

MEMÒRIA PLA DE QUALITAT
Durant el mes de setembre es va dur a terme la
distribució de la Memòria del Pla de Qualitat Costa Brava Centre- Girona entre tots els associats i
entitats col·laboradores.
Aquesta publicació recull el treball realitzat al llarg
de tot un any, i posa de manifest la dedicació, al
constància i el compromís dels establiments.
A la Memòria s’hi poden veure les activitats i actuacions portades a terme per les tècniques del
departament de qualitat del Grup Costa Brava
Centre, amb la finalitat de promoure la cultura de
la qualitat arreu del territori gironí.

DIA MUNDIAL DEL TURISME AL CASTELL DE BIART
EL dilluns 29 de setembre de 2014, es va celebrar com cada any el Dia
Mundial del Turisme al Castell de Biart de Masarac, acte organitzat per
la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona.
Enguany, en el marc de la celebració es va dur a terme una jornada
amb el títol “La inseguretat que patim per unes lleis insuficients”.
L’acte va comptar amb la col·laboració de l’Aula Gastronòmica de l’Empordà, qui va realitzar els tastets mitjançant els cuiners del Cuina de
l’Empordanet.

NOVES AJUDES PER A LA
REHABILITACIÓ DELS HOTELS
CATALANS
La Generalitat de Catalunya ha endegat una línia d’ajuts per a la renovació de la planta hotelera catalana. Aquests ajuts, valorats en 4 milions d’euros, es financen gràcies als ingressos
generats per l’impost turístic.
Podeu consultar-ne els detalls a:
www.gencat.cat

SEGUEIX-NOS AL FACEBOOK
Encara no ets fan del Facebook de la Unió? Segueix-nos i assabenta’t de tots els actes que organitzem, les notícies del nostre sector i aprofita
aquest canal de difusió fent-nos arribar notícies
del vostre establiment, que publicarem encantats!
www.facebook.com/grupcostabravacentre
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ALIMENTACIÓ
Danone
Sr. Carlos Gimeno - 619 081 326
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

OCASIÓ: BAR- RESTAURANT A LA PLATJA
Lloguer de local a la magnífic indret de Llafranc.
Emplaçament: c/ de Monturiol de Llafranc, carrer
principal de la vila molt a prop del passeig de la platja.

OLIS
Olis Angelats
Sr. Joan Angelats- 972 231 927

Local de 50 m2 que funcionava com a rostisseria,
no obstant es pot utilitzar com a cafeteria, bar, petit
comerç, etc. Disposa de pati exterior, banys públics i
zona de cuina (sense equipar).

FRUITES / VERDURES
Fruites Forpas
Sr. Ramon Foradada – 972 305 072
Fruites González
Sr. Ramon González – 972 315 126
APERITIUS
Frit Ravich
Sr. Jordi Muñoz – 972 858 008
Pepsico Foods
Sr. Carlos Gómez – 934 840 500

OPORTUNITAT: RESTAURANT EN UNA
MASIA AL CENTRE DE PALAFRUGELL

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

Lloguer de restaurant ubicat en una masia amb pati
exterior i pàrquing propi.

BEGUDES
Vins i Licors Grau
Sr. Jordi Grau- 972 301 835

Emplaçament: c/ Fitor, 1 de Palafrugell, al centre de
Palafrugell.

TÈXTIL
Agell Pallí
Sr. Miquel Agell – 972 314 953
Confeccions Tot Treball
Sr. Jaume Genabat – 972 217 719

Local restaurant equipat amb diverses sales per atendre
a 80 comensals amb mobiliari i parament, que disposa
de música en 3 ambients diferenciats. Espai chill out
amb sofàs, butaques i tamborets per a 25 persones.
Pati i terrassa d’estiu on es poden atendre prop de 40
persones. Cuina i magatzem totalment equipats. Apunt
per posar en funcionament.

PISCINA
Neda Pool
Sr. Albert Ros – 972 600 534

Empordà Gestió disposa de la informació detallada d’aquestes grans oportunitats
i d’altres molt interessants arreu de les comarques de Girona. Truqui’ns al
972 60 00 69 o demani més informació a vblanco@grupcostabravacentre.com
(Sra. Violant Blanco)
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SUBMINISTRAMENT
6con Sistemes de control
Sr. Manel Santos - 638 653 015
Miquel Espada
Sr. Àngel Espada – 972 300 954
Comercial Elèctrica Fornells
Sr. Joaquim López – 972 203 204

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

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
GASOIL
Carburants Taravaus
Sr. Carles Castrillo – 972 527 420
TRADUCCIONS
Arrels Traduccions i serveis lingüístics
Sra. Veronica Lambert - 972 776 311
CONTRA EL FOC
Ignifugats Generals
Sr. Ricard Juscafresa – 972 172 353
Seremex
Sr. Alfons Pardos – 972170017

RETOLACIÓ
Impacte Rètols
Sr. Gerard Lebarz – 972 304 324

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

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

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

COSMÈTICA
ADA Creative Hotel Cosmetics
Sra. May Aznar – 687 909 104

SALUT / DESFIBRIL·LADORS
Cardiac Science
Sr. Jordi Colomí - 659 415 953

PRODUCTE
Lluís Costa Ros (Henkel)
Sr. Lluís Costa – 972 830 521
Minea Química
Sr. Jesús Frigola – 972 232 611
Dibosch
Sr. Francesc Puig – 972 477 052

CARTELLERIA DIGITAL
Carta 360
Sr. Josep Pujolràs - 656 408 089

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

ENERGIA I IL·LUMINACIÓ
Ledsoleil
Sr. Margot Vivet - 649 84 28 64
Thermias
Sr. Victor García - 646 475 725

SEGURETAT
Comunicacions i Seguertat Serra
Sr. Sebastià Alcaide – 972 214 521
Armangué SL
Sr.Josep Armangue – 972 214344

www.cooperativacostabravacentre.com
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