Revista de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre
2014 · Època VII

304

EDITORIAL

SUMARI
3/ Editorial
El 2015: any d’eleccions i de canvis

4 - 5/ Xerrem amb:
Alfons Vilarrasa, director de l’Agència Catalana de Seguretat
Alimentària (ACSA)

6 - 10/ Associació
La formació, el millor recurs per a la millora
Sessió informativa sobre la reforma fiscal
Jornada empresarial a l’espai masia bas de platja d’aro
Renovació del conveni amb infofeina
Informar sobre la presència d’ingredients al·lergògens segons la
normativa europea: un deure pel gremi
Grup costa brava centre + On-click, aposta per les TIC
Portada: Croscat. Maria Geli i Pilar
Planagumà. Arxiu Imatges PTCBG

11/ Pla de Qualitat

Redacció:
Eva Martin
Mari Cuenca
Judit Lloberol
Neus Colomer
Glòria Puig
Neus Solé
Esther Rodríguez
Teresa Marquès
Disseny i maquetació:
CODI
Impressió:
Gràfiques Trema
Dipòsit legal:
GI-472-97

12 - 13/ Aula Gastronòmica de l’Empordà
Cursos temàtics
Avui cuino jo… amb marc oliveras
Taller de mones de pasqua
Proveïdors de l’aula: renovació i noves incorporacions
Presentació de beluga

Tornen els sopars maridats de cuina de l’empordanet
Cuina empordanet elabora el còctel del workshop de la costa brava i
el pirineu de girona a hamburg
Garoinada de cuiners a tamariu

17/ Costa Brava Verd Hotels
Costa brava verd hotels i petits grans hotels de catalunya: accions
comercials primer trimestre

Edita:
Unió d’Empresaris d’Hostaleria i
Turisme de la Costa Brava Centre

20 - 21/ El Cove

Amb la col·laboració de:

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

Cal aprofitar els llargs hiverns, sovint massa llargs, per formar equips i innovar propostes, per ajustar els
nostres processos al compliment de les moltes (sovint massa) normatives que comporten les nostres
activitats.
És aquí on la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre esdevé una entitat imprescindible per aquelles empreses del sector que volen ser plenament competitives.
Cursos i més cursos, jornades informatives sobre novetats legislatives (aquest hivern han estat les al·
lergologies les reines de la festa), fer i analitzar escandalls, buscar nous canals de venda, pensar i dissenyar les noves cartes, renovar les webs, fer estudis de viabilitat de noves activitats,.. és una part de la feina del grup Costa Brava Centre, el vostre i el que està al vostre servei, fins ara i des d’ara pel que us calgui.
Bona temporada!
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Això no vol dir que les coses enguany siguin més fàcils i la facturació dels nostres establiments petits o
grans, creixi sense esforç, però si que després de moltes temporades carregades d’incertesa ens permet
afrontar la que ara comença amb una petita dosi d’optimisme.

Però aquesta no és una excusa per no treballar constantment en la recerca de la millora i de la competitivitat, perquè si està molt clar que en iguals circumstàncies les coses acostumen a anar molt millor a
aquelles empreses que han invertit en la formació dels seus equips, que han revisat i renovat les seves
propostes per ajustar-les als constants canvis de tendències i demandes, i a les que han estat capaces
d’analitzar el seus costos per vendre a uns preus justos i competitius.

14 - 16/ Cuina de l’Empordanet
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Afrontem un any carregat d’incerteses polítiques, però en termes econòmics sembla clar, si fem cas a
totes les previsions de les entitats i organismes econòmics, que aquest ha de ser un any de clar creixement i que ha de repercutir en un increment del consum en els sectors del turisme, la restauració i l’oci.

Ens han repetit durant aquets darrers anys que cada crisi és una oportunitat, però la nostra és una activitat amb massa factors exògens que condicionen els nostres resultats, més enllà de la pròpia situació
econòmica dels nostres clients potencials o reals. La climatologia, les vacances escolars, la situació dels
dies festius al calendari, són factors influents en els nostres resultats, independentment de la qualitat i
competitivitat de la nostra oferta.

Empresa turística i medi ambient
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Alfons Vilarrasa, director de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA), entitat impulsora
de la Guia de Pràctiques Correctes d’Higiene per a la Restauració de Catalunya.

litat de mantenir un elevat nivell de seguretat alimentària a Catalunya. És en quest marc,
que es promou l’elaboració i implantació de la
Guia de Pràctiques Correctes d’Higiene.
Què entenem per seguretat alimentària?
Definim la seguretat alimentària com el conjunt
de condicions i mesures destinades a garantir
que els aliments siguin innocus, és a dir, que no
puguin provocar danys en les persones que els
consumeixen. Tanmateix, una concepció global
i integral de la seguretat alimentària inclou també tot allò relacionat amb la percepció, la confiança, els drets i les expectatives de la ciutadania
respecte a la cadena alimentària i els aliments.
Els consumidors tenen també la seva parcel·la
de responsabilitat, ja que han de seguir bones
pràctiques durant el temps que els aliments estan sota la seva responsabilitat fins el moment
que els consumeixen.
A Catalunya, quin és el nivell d’autocontrol?
Cap a on han d’anar les nostres empreses de
restauració?

Aquesta Guia té l’objectiu de proporcionar una informació clara i de fàcil comprensió a les persones que preparen aliments, per què coneguin els possibles perills que
s’hi associen i la forma d’evitar-los.
Expliqui’ns què és l’ACSA i quines funcions desenvolupa?
L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària és actualment una
àrea especialitzada de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. La
seva principal funció és generar un sistema integrat i coordinat
d’intervenció pública en seguretat alimentària.
Es tracta d’aconseguir que totes les administracions públiques actuïn de forma coordinada en base a objectius comuns i compartits
així com en col·laboració amb els sectors empresarials i els consumidors.
Des de l’ACSA s’avaluen riscos, s’estableixen objectius comuns, es
coordinen actuacions i s’analitzen resultats. També impulsem la
sensibilització i la promoció de pràctiques correctes, amb la finaTimó 4

L’autocontrol és el conjunt de mètodes i procediments que han d’aplicar els operadors de
la cadena alimentària per garantir la innocuïtat
dels productes. La base científica i conceptual
de l’autocontrol és el sistema d’anàlisi de perills
i punts de control crític (APPCC, o HACCP segons les sigles en llengua anglesa) que és una
forma científica i sistemàtica d’avaluar els perills i establir mesures per eliminar-los o reduir-los fins a nivells acceptables.
Els darrers anys, s’ha fet un gran esforç per a
la implantació de sistemes d’autocontrol a les
empreses i s’ha assolit un nivell elevat sobretot
en indústries grans i mitjanes. En l’àmbit de les
petites empreses, la restauració col·lectiva i el
comerç minorista encara tenim un marge de
millora que abordem amb diverses eines entre
les quals hem de destacar les guies de pràctiques correctes d’higiene.
Timó 5

“La seguretat alimentària és una qüestió
complexa amb múltiples actors que han
de complir fidelment amb el seu paper
per poder gaudir de les màximes garanties de seguretat i qualitat”
El 7 d’abril es presenta la Guia de Bones Pràctiques Correctes d’Higiene per a Restaurants
de Catalunya, expliqui’ns quin és l’objectiu
d’aquesta Guia.
Aquesta Guia és un instrument per facilitar el
compliment de la normativa en seguretat alimentària per part dels restauradors.
Un fet molt important és que la utilització de
les Guies és de caràcter voluntari i que la seva
redacció li correspon al propi sector, que és
qui millor coneix els processos i els perills associats en l’elaboració i la conservació dels
aliments. A l’administració ens correspon el
paper d’impulsar-les i també de fer el reconeixement oficial.
Aquest reconeixement oficial implica que les
Guies esdevenen documents de referència per
a les empreses, però també per a l’administració, incloent la realització de les inspeccions.
Per tant, són una garantia per a les empreses
que apliquen les mesures de seguretat alimentària, conforme a la legislació europea.
Hi ha previstes més jornades de presentació
de la Guia arreu del territori català?
A l’ACSA estem a la disposició de tots els gremis i associacions de Catalunya que vulguin
col·laborar i estem oberts a fer tots els actes de
difusió que el sector ens proposi.
A més a més, la guia estarà disponible a la nostra web (www.gencat.cat/salut/acsa) des d’on
es podrà descarregar lliurement.

LA FORMACIÓ, EL MILLOR RECURS PER A LA
MILLORA

SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE LA REFORMA
FISCAL

L

El 9 de gener es va dur a terme al Grup Costa Brava Centre una jornada informativa sobre la nova
reforma fiscal (en vigor des de l’1 de gener de
2015) que afecta a l’impost sobre la renda de les
persones físiques (IRPF), l’impost de societats (IS) i
a l’impost sobre el valor afegit (IVA).

a competència professional és el millor recurs per a la millora i la
competitivitat empresarial.

La Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre aposta per aquesta millora contínua, i per això ofereix l’oportunitat d’actualitzar
i adequar tots els serveis dels establiments turístics en un món canviant i competitiu. Impulsem
la formació entre l’empresari i el treballador, per a
respondre a les necessitats del mercat de treball
i contribuir al desenvolupament d’una economia
basada en el coneixement i la innovació.

La jornada va anar a càrrec de RM Assessors i els
ponents foren Antonio Navarro i Maria Romaguera, de l’àrea fiscal de l’assessoria.
Foto: un moment de la jornada

JORNADA EMPRESARIAL A L’ESPAI MASIA
BAS DE PLATJA D’ARO

El programa de formació del primer semestre del
2015 conté un total de 59 cursos dividits en 8 especialitats formatives diferents.
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.
El programa es pot consultar i descarregar a:
www.grupcostabravacentre.com

El passat 26 de febrer es va dur a terme a Platja
d’Aro una jornada formativa per a professionals
del turisme i l’hostaleria organitzada per l’equip
de promoció econòmica de l’Ajuntament amb la
col·laboració del departament de formació de la
Unió.

Foto: Programa de formació 1r trimestre 2015

També disposa d’una gran oferta de cursos online, que faciliten a tots aquells treballadors que
volen ampliar la seva formació i que no poden assistir als cursos presencials per manca de temps o
per qüestions de desplaçament.
D’altra banda, s’ofereix la possibilitat d’organitzar
cursos fets a mida, que permet que els establiments puguin triar aquella formació més adient a
les seves necessitats i les del seu personal per tal
de donar el millor servei al turista.
Pel que fa a l’emplaçament, la formació està distribuïda en 4 models: 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 online.
Aquests 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 que s’encarrega de la seva tramitació, impartició i bonificació.

Fotos: Alumnes en algun dels cursos a les instal·lacions del GCBC

Per a més informació:
Judit Lloberol: 972 600 069
jlloberol@grupcostabravacentre.com
Timó 6

Foto: un instant d’en Quim caselles dirigint-se al públic assistent

Entre les diferents ponències i presentacions que
van formar el programa, destaquem la dedicada a
“Reputació online”, que va fer Teresa Marquès de
CODI, el departament de comunicació de la Cooperativa Costa Brava Centre i la ponència sobre
“Nous enfocaments en el negoci turístic” a càrrec
dels senyors Quim Caselles, de l’Hotel-Restaurant
Casamar i Carles Anglada, Director del Silken Park
Hotel San Jorge, amb la introducció del Sr. Martí
Sabrià, gerent del GCBC.

RENOVACIÓ DEL CONVENI AMB INFOFEINA
L’acord entre la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i
Turisme Costa Brava Centre i Infofeina s’ha renovat un any mes i per a tot el 2015, per bé de donar un millor servei als associats i poder gaudir
d’uns avantatges especials.
Infofeina és una plataforma que permet agilitzar
tots els processos de recerca de personal per cobrir les vacants que necessitin els establiments,
així com aconseguir la màxima difusió als llocs
de treball ofertats.
Timó 7

E

INFORMAR SOBRE LA PRESÈNCIA
D’INGREDIENTS AL·LERGÒGENS SEGONS LA
NORMATIVA EUROPEA: UN DEURE

l 13 de desembre de 2014 es va aprovar l’obligatorietat d’informar als
consumidors de la presència d’ingredients al·lergògens, d’acord amb el
Reglament (UE) núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell sobre la
informació alimentària facilitada al consumidor.

Els restaurants, càterings, establiments de menjars preparats, bars, etc., hauran d’informar als seus clients sobre la presència d’aquests ingredients en els plats que serveixen.

QUÈ PRETEN LA
NORMATIVA?

QUÈ CAL FER?

COMPLIMENT DE LA
NORMATIVA:

Que els clients puguin prendre
decisions amb coneixement de
causa i que utilitzin els aliments
de forma segura.

Els establiments han de disposar de la informació dels ingredients al·lergògens dels plats en
suports accessibles als comensals (carta, rètols, etiquetes, fitxes tècniques de plats, etc.)

A partir d’ara les associacions i
col·lectius en defensa dels drets
dels consumidors i que vetllen
per a la millora de la qualitat de
vida dels afectats per al·lèrgies i
intoleràncies alimentàries, faran
un seguiment exhaustiu del nivell de compliment d’aquesta
nova norma.

ALIMENTS SOTMESOS A L’OBLIGATORIETAT D’INFORMAR
Cereals que
continguin gluten i
productes derivats
(pa, pasta, etc.)

Ous i productes
a base d’ou

Llet i els seus derivats,
inclosa la lactosa

Peix i productes a base
de peix

Crustacis i productes a
base de crustacis

Mol·luscs i derivats

Per tal d’ajudar als nostres associats a adaptar-se de forma fàcil i àgil a aquesta nova
obligació, oferim els següents serveis:
•

Atenció a consultes

Api i productes derivats

Soja i productes a base
de soja

•

Organització de cursos de compliment
obligatori

•

Fitxes tècniques de plats

•

Assessorament i elaboració de les fitxes

•

Etiquetes adhesives i cartells informatius
sobre el compliment de la normativa

•

Disseny de cartes i menús per a una nova
imatge 2015

Cacauets i productes
derivats

Que els establiments evitin els
accidents i donin la màxima
qualitat i garantia en el servei.

Fruits secs i productes
derivats

Grans de sèsam i
productes a base de
grans de sèsam

Tramussos i derivats

Mostassa i productes
derivats

Diòxid de sofre
i sulfits en quantitats
superiors a 10mg/kg
Timó 8

ELS NOSTRES SERVEIS

Informació i assessorament: Sra. Neus Colomer (Pla de Qualitat)
Cursos de formació: Sra. Judit Lloberol (departament de formació continua)
T. 972 600 069 | associacio@grupcostabravacentre.com
Timó 9

GRUP COSTA BRAVA CENTRE + ON-CLICK,
aposta per les TIC

EMPRESA TURÍSTICA I MEDI AMBIENT

l Grup Costa Brava Centre i l’empresa ON-CLICK, puntera en el sector de
les noves tecnologies, posen a l’abast de tots els socis el programa de
gestió integral STRATYA.

E

es del Pla de Qualitat Costa Brava Centre – Girona, creiem que l’activitat
D
turística és plenament compatible amb el respecte i la cura del medi
ambient, i per això us volem convidar a implantar un sistema de gestió de

Pensat en forma modular, per adaptar-se tant
a petits com mitjans establiments, el programa
permet realitzar de manera eficient tant l’operativa del dia a dia com la gestió integral de
l’establiment, proporcionant informació detallada de tots els àmbits de negoci.

Qualsevol empresa que desitgi
ser sostenible en totes les seves
esferes d’acció, ha de ser conscient que ha d’assumir de cara al
futur una actitud preventiva, que
li permeti reconèixer la necessitat d’integrar la variable ambiental en els seus mecanismes de
decisió empresarial.

El programa està allotjat al núvol, la qual cosa
ens permet accedir-hi des de qualsevol lloc
amb connexió a internet. Podeu gestionar més
d’un establiment des d’una sola ubicació o estar al corrent de tot, connectant-vos des de
casa o des de qualsevol lloc quan ho creieu necessari.
Podeu disposar d’una versió del PRM per a restaurants, per allotjaments o combinat hotel +
restaurant. El programa té mòduls de comptabilitat i fiscals, però si ho preferiu, també és
connectable amb els altres programes comptables i fiscals més habituals i amb els motors de
reserva on-line.
El Grup Costa Brava Centre i la Unió d’Hostaleria Costa Brava Centre, tenen entre els seus
objectius la millora de la qualitat i la competitivitat de les empreses del sector i, per aquest
motiu, apostem per la implantació de programes de gestió integral, com a eina bàsica per la

Foto: fitxa de producte

gestió del dia a dia i indispensable per la planificació d’estratègies de futur.

A continuació, us expliquem
quins sistemes de gestió de qualitat ambiental teniu al vostre
abast, i ens posem a la vostra
disposició per facilitar-vos més
informació referent a la implantació d’aquests sistemes a les
empreses del sector turístic.

L’acord entre ONCLICK i el Grup Costa Brava
Centre, permet disposar d’un programari garantit i adaptable, a uns preus molt competitius
sobre d’altres productes de similars característiques, als quals cal afegir descomptes del 25% al
40% pel fet de ser socis.
Entre els clients d’ON-CLICK trobem grans
empreses com Repsol, Accenture, l’Hospital de
Sant Joan de Déu, el Tibidabo, o els restaurants
d’en Nando Jubany així com restaurants, bars i
petits comerços. La seva exhaustiva cartera de
clients certifica la seva experiència i la qualitat
i fiabilitat del seu servei, motius pels quals ha
estat seleccionat pel Grup Costa Brava Centre
per a presentar-lo als seus socis i empreses vinculades.

LES JORNADES

Foto: TPV tàctil

qualitat ambiental a la vostra empresa.

Durant el primer trimestre de l’any ja són 4
les empreses associades que treballen amb
el programa de gestió hotelera online, desenvolupat per l’empresa Onclick amb la
col·laboració del Grup Costa Brava Centre.
Esperem ser-ne molt més ben aviat.
Timó 10

EMAS (Sistema de Gestió i Ecoauditoria):
És el Reglament Comunitari
(CEE número 1836/93) del Consell del 29 de juny del 1993 que
permet la participació voluntària, tant d’empreses privades
com d’ens públics, en un sistema
comunitari de gestió ambiental i
auditoria.
La Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament
de Medi Ambient i Habitatge és
l’organisme competent a Catalunya per a la gestió del sistema
comunitari de gestió i auditoria
ambientals (EMAS).És un sistema
Timó 11

voluntari de gestió ambiental
que permet a les organitzacions
avaluar i millorar el seu comportament ambiental i difondre la
informació oportuna al públic i a
d’altres parts interessades.

ambient. Els seus objectius són
promoure el disseny, la producció, la comercialització, l’ús i el
consum de productes i de serveis
que afavoreixen la minimització
de residus o bé la recuperació i
reutilització dels subproductes,
les matèries i les substàncies
que contenen, i també dels que
suposen un estalvi de recursos,
especialment d’energia i aigua.

La norma UNE EN ISO
14000:2004:
És un conjunt de documents de
gestió ambiental que, una vegada implantats, afectarà tots els
aspectes de la gestió d’una organització en les seves responsabilitats ambientals i ajudarà a
les organitzacions a tractar sistemàticament assumptes ambientals, amb la finalitat de millorar
el comportament ambiental i les
oportunitats de benefici econòmic. Està previst que aquest any
2015 es publiqui una nova revisió d’aquesta norma.

Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental:
És un sistema per identificar
aquells productes i serveis que
reuneixen determinades propietats o característiques que els fa
més respectuosos amb el medi

L’etiqueta ecològica de la Unió
Europea:
És un sistema per identificar els
productes i serveis més respectuosos amb el medi ambient. El seu
objectiu és promoure els productes i serveis que puguin reduir
els efectes ambientals adversos,
contribuint així a un ús eficaç
dels recursos i a un elevat grau
de protecció del medi ambient.

Per a més informació
podeu contactar amb
nosaltres al:
972 313 702 (Neus Colormer)

TALLER DE MONES DE
PASQUA

CURSOS TEMÀTICS
L’Aula segueix apostant en la seva programació per cursos de temàtiques molt concretes
per tal de poder satisfer la demanda creixent
d’especialització.

Els dies 30 i 31 de març i 1 i 2 d’abril es durà a
terme el taller de mones de Pasqua per a nens i
nenes d’entre 6 i 12 anys.
En aquest taller aprendran a fer ous de xocolata,
brunyols de quaresma, brioix de mona de Pasqua,
entre moltes altres receptes típiques d’aquesta
època de l’any.

APLICACIONS D’OZÓ ALS ESTABLIMENTS
D’HOSTALERIA
Per aprendre quins avantatges pots tenir al teu
establiment utilitzant les propietat de l’ozó. Com
a desinfectant és el més natural i eficaç que és
coneix, tant per aire, aigua, aliments, superfícies,
teixits i mobiliari.
Dates: 11 de març de 2015
Horari: 16.00h a 19.00h
A càrrec de: Ginés Guillén

CUINA DETOX
Curs de cuina sana per netejar l’organisme de
toxines.
Dates: 19 de març de 2015
Horari: 16.00h a 19.00h
A càrrec de: Judith Leandro (dietista)

Poseu-vos en contacte per horari i preus:
aula@grupcostabravacentre.com
CUINA AMB LÉKUÉ
Aprèn a cuinar les millors receptes amb el producte de siliciona que ha revolucionat la cuina
Dates: 7 de maig de 2015
Horari: 17.00 h a 19.00 h
A càrrec de: Laura de la Peña

ELABORACIÓ I CATA DE CÒCTELS
Les millors combinacions de còctels per sorprendre als teus clients o convidats
Dates: 18 de juny
Horari: 20.00 h a 22.00 h
A càrrec de: Jesús Villalta

PROVEÏDORS DE L’AULA: RENOVACIÓ I
NOVES INCORPORACIONS
Durant el primer trimestre de l’any, es va dur a
terme la signatura de convenis de col·laboració
entre proveïdors i l’Aula.
Les empreses que han renovat la seva confiança
han estat: Seremex, Castey, La Fleca de l’Empordà,
Empordàlia, Fruites González, Complet, Pont, Avícola Maria i Termo Wash. I s’incorpora Distribució
Tèxtil com a nou proveïdor.

AVUI CUINO JO… AMB MARC OLIVERAS

PRESENTACIÓ DE BELUGA

Aquesta activitat és un essencial a la programació
de l’Aula i convida a gaudir d’una sessió distesa
entre alumnes i professor- cuiner, on tots formen
part de l’elaboració del plat.

El passat 27 de gener l’Aula Gastronòmica va acollir la presentació de Beluga realitzada per l’empresa Tourfactory, que ofereix aquest producte
sota la marca NORDOLA.

tories en aigües molt fredes, es consumeixen en
un estadi juvenil, i la principal característica és
que presenta una carn consistent, apta per molts
tipus de cocció.

Els dijous de 19.30 h a 21.30 h

A la presentació van assistir 10 cuiners, que van
poder tastar la carn d’aquest esturió, conegut habitualment pel caviar.

Els assistents van tastar-la en una cocció molt
simple, lleugerament marinada i a la planxa, per
poder copsar plenament les seves característiques. La jornada es va completar amb un tast de
caviar i vodka de gama alta.

•

12 febrer
Bombó de foie farcit de Sauternes

•

26 febrer
Amanida de carxofes i pernil de gla

•

12 març
Lasanya vegetal amb formatge de maó

•

Desconeguda a casa nostra, la carn de Beluga és
un producte d’alta gama molt valorat als països
nòrdics i a Rússia. Els esturions, criats en piscifac•

14 maig
Llobarro amb fruits del mar i perles d’oli extra
verge

26 març
Bacallà a la Catalana

•

28 maig
Terrina de patata fumada, escamarlans i ibèric

•

16 abril
Lota de foie caramel·litzada

•

11 juny
Cruixent de risotto especiat

•

30 abril
Rull de pintada farcida de salsa duxelle de
trompetes

•

25 juny
Caneló farcit de tomàquet confitat i gamba
vermella
Timó 12

Foto: un moment de la demostració

Timó 13

Foto: un dels plats amb Beluga

TORNEN ELS SOPARS MARIDATS DE CUINA
DE L’EMPORDANET Del 13 de febrer al 29 de maig

L

a campanya, iniciada per la Cuina de l’Empordanet i la DO Empordà,
enguany incorpora els restaurants del col·lectiu de l’Alt Empordà, la de
la Cuina del Vent

El divendres 13 de febrer de 2015 es va donar el
tret de sortida de la tercera edició de la campanya gastronòmica “Sopars Maridats” al Restaurant
Roser 2 de L’Escala amb els vins del celler Vinyes
d’Olivardots.

Després de l’èxit de les dues edicions anteriors, Cuina de l’Empordanet i la DO Empordà han engegat
aquesta nova edició incorporant 10 restaurants del
col·lectiu la Cuina del Vent de l’Alt Empordà.

ELS SOPARS
DIA

RESTAURANT

CELLER

13
febrer

L’Escala
T. 972 77 11 02

Roser 2		

Vinyes
Olivardots

La Gamba

Clos d’Agon

El Molí

Castell
Peralada

20
febrer

Palamós
T. 972 31 46 33
Pont de Molins
T. 972 52 92 71

Foto: imarge d’un dels restaurants

27
febrer

ELS SOPARS
Cada divendres del 13 de febrer al 29 de maig _exceptuant divendres sant_ es duran a terme aquests
sopars fonamentats en uns menús elaborats pels
restaurants que aniran maridats a cada sopar amb
els vins d’un celler de la DO Empordà, la millor
combinació amb cada plat del menú.
La campanya compta amb la col·laboració del
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, l’Agència Catalana de Turisme i l’Institut Català de la Vinya i el Vi.
Les etiquetes per les mencions i els comentaris
dels usuaris que participin de la campanya a les
xarxes socials seran: #soparsmaridats #cuinaempordanet #cuinadelvent i #doemporda.

Es Portal

Martin Faixó

Emporium

Hugas de
Batlle

Pals
T. 972 63 65 96
Castelló d’Empúries
T. 972 25 05 93

6
març

Llevant

Pere
Guardiola

La Fornal dels Ferrers

Maset Plana

Llafranc
T. 972 30 03 66
Terrades
T. 972 56 90 95

13
març

El Fort

La Vinyeta

L’Oca Pintada

Oliver Conti

Ullastret
T. 972 75 77 73
Navata
T. 972 56 53 10

DIA

20
març

RESTAURANT

CELLER

Sa Punta

Roig Parals

Platja de Pals
T. 972 63 64 10

Can Jeroni

Cellers d’en
Guilla

Tinars

Bodegues
Trobat

Figueres
T. 972 50 09 83

27
març

Llagostera
T. 972 83 06 26

Duran

AV Bodeguers

Mas dels Arcs

Espolla

Figueres
T. 972 50 12 50

10
abril

Palamós
T. 972 31 51 35

La Cuina d’en Norat

Cooperativa
Garriguella

Aigua Blava

Mas Anglada

Roses
T. 972 25 61 54

17
abril

Begur
T. 972 62 20 58

Els Pescadors

Vinyes dels
Aspres

La Xicra

Can Sais

Antaviana

Mas Oller

Llançà
T. 972 38 01 25

24
abril

Palafrugell
T. 972 30 56 30
Figueres
T. 972 51 03 77

Timó 14

Timó 15

DIA

1
maig

RESTAURANT

CELLER

Les Panolles

Empordàlia

La Quadra

Espelt

Aradi

Mas Estela

Bo.TiC

Masia Serra

La Plaça

Oliveda

La Costa

Celler
Mas Vida

Casamar

Arché Pagés

Sa Cova

Mas Llunes

Mas de Torrent

Martí Fabra

Sta. Cristina d’Aro
T. 972 83 70 11
Maçanet de Cabrenys
T. 972 54 40 32

8
maig

Platja d’Aro
T. 972 81 73 76
Corçà
T. 972 63 08 69

15
maig

Madremanya
T. 972 49 04 87

Platja de Pals
T. 972 66 77 40

22
maig

Llafranc
T. 972 30 01 04

Platja d’Aro
T. 972 82 57 70

29
maig

Torrent
T. 972 30 32 92

En negreta els restaurants de la Cuina de l’Empordanet
En negreta i cursiva els restaurants de la Cuina del Vent

CUINA EMPORDANET ELABORA EL CÒCTEL
DEL WORKSHOP DE LA COSTA BRAVA I EL
PIRINEU DE GIRONA A HAMBURG
L’11 de febrer es va dur a terme
al Nord Event Panorama de la
ciutat d´Hamburg un workshop organitzat pel Patronat de
Turisme Costa Brava Pirineu de
Girona entre entitats i empreses gironines del sector turístic
i agents i operadors turístics de
la zona.
L’acte va consistir en un seguit
de reunions de treball juntament amb la presentació de la
destinació als agents de viatge i
mitjans de comunicació.

Posteriorment, es va oferir un
còctel elaborat pels cuiners del
Casamar i el Sa Punta en nom del
col·lectiu gastronòmic la Cuina de
l’Empordanet i en representació
de l’Aula Gastronòmica de l’Empordà.

COSTA BRAVA VERD HOTELS I PETITS
GRANS HOTELS DE CATALUNYA: ACCIONS
COMERCIALS PRIMER TRIMESTRE

D

urant el primer trimestre de l’any, s’han dut a terme diferents accions
comercials a fires i workshops amb touroperadors i agències genèriques
i especialitzades amb turisme actiu.

Aquest workshop s’emmarca
dins del roadshow organitzat pel
PTCBGI que es va dur a terme
a les ciutats de Munich, Berlin i
Hamburg i va comptar amb ambaixadors com Pep Guardiola, els
germans Roca o Paco Pérez.

FITUR

MUNICH I HAMBURG

Del 28 de gener a l’1 de febrer, varem ser presents
a la Fira Internacional de Turisme a Madrid, FITUR,
en una taula de treball dins de l’estand de l’Agència
Catalana de Turisme on es varen realitzar una desena d’entrevistes amb touroperadors nacionals i
internacionals, portals d’Internet i proveïdors de
software hoteler.

El mes de febrer es va assistir al workshop organitzat pel Patronat de Turisme Costa Brava Pirineus
de Girona a les ciutats de Munich i Hamburg on es
varen dur a terme un total de 16 entrevistes amb
touroperadors genèrics i de turisme actiu.

Fotos: stand de Catalunya a Fitur

Fotos de dalt a baix: instants d’una reunió a Munich i entrevista amb
els TTOO alemanys

Amb aquestes tres accions, les tres marques ja
han posat en marxa les seves accions de màrqueting comercials dins del pla de treball pel 2015.

GAROINADA DE CUINERS A TAMARIU
El 24 de març es va celebrar la ja
tradicional garoinada de cuiners
a la barraca dels Liris de Tamariu, organitzada per Cuina de
l’Empordanet. La trobada, que
va celebrar la seva 19a edició, va
acollir a prop d’un centenar de
persones.
Entre els assistents, a més dels
membres del col·lectiu empordanès, destaquem als cuiners
Carles Gaig, Pere Arpa, Jean Louis Neichel, entre d’altres. Després d’un aperitiu amb les homenatjades garoines i botifarra
negra, els assistents van degustar
un arròs de Pals a la cassola, amb
la posterior festa amenitzada per
“Els Que Canten”, Miquel Àngel
Pascual (La Trinca) i Pep Picas.

Fotos de Paco Dalmau: imatge de grup i les garoines

Timó 16
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CONTRACTES DE FORMACIÓ EN EL SECTOR
D’HOSTALERIA
Què és un contracte de for- Avantatges del contracte de formació
mació?
Empresa
Treballador
El contracte de formació i el
d’aprenentatge és una modalitat
de contracte, que la seva finalitat
és que el treballador adquireixi
la formació professional específica, teòrica i pràctica, d’un ofici
en el seu lloc de treball. Actualment amb més avantatges, l’empresa es beneficia de la reducció
del 100% en els Seguros socials
i una bonificació del 100% de la
formació vinculada al contracte.

Millor opció per contractar a joves
d’entre 16 i 25 anys (no complerts).
Sense costos de la Seguretat
Social.
Bonificació per transformació a
indefinits (1500€ homes i 1800€
dones)

Prestació d’atur.
Accés a Certificat de Professionalitat.
Formació per un lloc de treball,
que millora la seva ocupabilitat.

Sense limitació de contractes

Les empreses es podran reintegrar
els costos de l’activitat formativa
del contracte, d’acord amb els
mòduls màxims finançables previstos, mitjançant bonificacions
en les quotes empresarials de la
Seguretat Social (articles 8, 9, 10
i 11 de l’Ordre ESS/2518/2013, de
26 de desembre, modificada per
l’Ordre ESS/41/2015).

Característiques del contracte de formació
Edat entre 16 i 25 anys (no complerts)
Inscrit a la oficina d’ocupació
No tenir formació oficial relacionada
No tenir deute amb la Seguretat Social

Requisits per l’empresa

Podrà celebrar-se aquesta modalitat contractual per a l’acompliment de les funcions i tasques
públiques, Comercial, Cuiner/a,
Cambrer/a, Barman/Barwoman,
Cambrer/a de pisos, entre altres,
tret que el seu acompliment requereixi un títol pels que habilita el contracte en pràctiques,
que haurà de realitzar-se la contractació formativa a l’empara
d’aquesta modalitat. La categoria
professional serà una de les anteriorment relacionades , a al qual
s’afegirà l’expressió “en formació”.

Finançament de l’activitat
formativa

Formació teòrica vinculada al
contracte, bonificada al 100%.

Requisits per el treballador

Àmbit d’aplicació en el món L’empresa farà el pagament als rial a la S.S. de 1.500 euros/any
centres de formació acreditats durant tres anys. En el cas de les
d’hostaleria

No haver estat sancionat
Durada mínima de 6 mesos

Reducció de quotes de S.S.

100%

Caràcter del contracte

Temporal
Completa
Treball efectiu

Formació

1 any

75%

25%

2 anys

85%

15%

Jornada

Duració

1 any i prorrogable fins a 2 (segons conveni)

Formació

100% bonificada (75% empreses am mes de 250 treballadors)

Reton de les bonificacions per acomiadament

No

Reton de les bonificacions per disminuir la
plantilla total

No

Salari

SMI més increment del 20% (el primer any)
SMI més increment del 35% (el segon any)

Període de prova

1 mes

Compatible amb el Sistema Nacional de Garantia Juvenil

Sí

Timó 18

Timó 19

o autoritzats, mensualment. I es
podrà aplicar per això les corresponents bonificacions en les
quotes a la Seguretat Social.

Beneficis del contracte de
formació
Durant tota la vigència del contracte, incloses les pròrrogues,
s’aplicarà una reducció del 100%
de les quotes empresarials a la
S.S. per contingències comunes,
així com les corresponents a AT
i EP, atur, fons de garantia salarial
i FP, corresponent als contractes
esmentats, si el contracte es fa
per empreses la plantilla de les
quals sigui inferior a 250 persones, o del 75%, en el supòsit que
l’empresa tingui una plantilla
igual o superior a aquesta xifra.
En acabar la durada inicial o prorrogada, els que transformin en
contractes indefinits els contractes per a la formació i l’aprenentatge, sigui quina sigui la data de
formalització, tindran dret a una
reducció en la quota empresa-

dones, aquesta reducció serà de
1.800 euros/any durant tres anys.
Casos especials sense dret a
la reducció de la quota fixa de
97,49€*
•

Deute amb Hisenda o Seguretat Social

•

Treballador que va estar a la
empresa els 6 mesos anteriors o 24 mesos, indefinit.

•

Contractar a familiars fins 2º
grau de consanguinitat.

•

Treballador indefinit en una
altra empresa, els 3 mesos
previs.

•

Exemptes 12 mesos, després
d’acomiadaments
improcedents reconeguts o col·
lectius

*Encara que no tingui dret a la reducció, sí pot fer contractes de formació.

NOUS SOCIS 2015: BENVINGUTS!

COMERÇ EN CATALÀ

Durant aquest primer trimestre de l’any s’han incorporat 5 nous socis
al gremi.

La Fundació Vincle i la Plataforma per la Llengua
han elaborat una nova eina per als establiments
i comerços dels territoris de parla catalana, amb
l’objectiu de fomentar la pràctica responsable en
les relacions amb els clients.

Donem la benvinguda a:
•

Eco Hotel Mas Ribas de Palamós

•

Restaurant Royal de Tamariu

•

Restaurant Xabec de Calella

•

Restaurant Cafè Begur de Begur

•

El Ginjoler de Sant Feliu de Guíxols

El web www.comerçencatala.cat és un portal
obert de consulta adreçat a tot tipus d’establiments. Inclou un apartat de bones pràctiques en
aspectes quotidians com l’atenció oral i escrita, la
retolació i les xarxes socials, així com propostes
en sectors específics com els bars, restaurants o
allotjaments turístics.

Foto: captura de pantalla de la pàgina d’inici de la web

JOVES PER L’OCUPACIÓ A
L’AULA
L’Aula Gastronòmica de l’Empordà i el Consell Comarcal del Baix Empordà col·laboren en el programa d’experiència professional per l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”.
Un grup de joves adherits a aquest programa i
d’entre 16 i 25 anys, assisteixen al “Curs d’Ajudant
de Cuina” a l’Aula Gastronòmica des del febrer fins
al maig 2015 amb un total de 110 hores.

Fotos d’esquera a dreta i de dalt a baix: Restaurant Cafè Begur, Restaurant Royal, El Ginjoler,
Restaurant Xabec i Eco Hotel Mas Ribas.

Foto: un dels grups a l’aula

VACANCES I GASTRONOMIA AMB ALUMNES DE CUINA DE
COLORADO
VISITA A LES INSTAL·LACIONS DE PEIXOS
PALAMÓS
El personal de Costa Brava Centre va tenir l’oportunitat de visitar les instal·
lacions de Peixos Palamós, empresa vinculada tant a l’associació com a
la cooperativa des dels seus inicis. Així van poder conèixer de primera
mà la maquinària, zones de manipulació, oficines, etc, tot i que el que va
despertar més interès va ser la zona de showcooking i degustació.

El 12 de març, un grup d’estudiants de cuina del
centre Culinary Tours International de Colorado
(EEUU) van visitar l’Aula Gastronòmica de l’Empordà i van dur a terme el taller de cuina “Vacances i Gastronomia”.

Fotos: els alumnes en plena sasió i el resultat

Timó 20
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Els alumnes van elaborar el menú amb l’ajuda del
professor- cuiner de l’Aula, Marc Oliveras, que va
constar d’escalivada i anxoves, pollastre amb escamarlans i crema catalana amb cristalls de sucre
i maduixes.

NOUS PROVEÏDORS DE LA COOPERATIVA
COSTA BRAVA CENTRE PEL 2015

CAFÈS
Cafès Roura
Sr. Josep Duran – 972 320 548
Cafès Cornellà
Sr. Pere Cornellà – 972 476 300

E

CARNS / EMBOTITS
Carns J. Roura
Sr. Josep Roura – 972 630 233
Comercial Amat
Sr. Mateu Amat – 972 640 073
Q-Qualitatgourmet
Sr. Lluís Cónsul- 687727877

ns plau comunicar-vos que a partir de gener d’enguany, s’han
incorporat els següents proveïdors:

ALBA 1919

BELART-AMENITIES

Oli d’oliva verge extra DOP les
Garrigues. Oli de categoria superior.

Amenities estàndar o personalitzades. Línies de comèstica de
luxe i natural.

CENTRE ISIS, d’estètica i
salut
Tot tipus de massatges terapèutics i esportius. Luxe per als
vostres clients.

COSTA BRAVA SPACE

DISTRIBUCIÓ TÈXTIL

DJ EVENTS

Magatzems llogables per temps
i espai, segurs i protegits amb
accés 24h.

Uniformes d’hostaleria i roba
laboral. Calçat laboral I EPIS.

Organització d’esdeveniments,
lloguer d’enllumenat i so. Música i projeccions.

INCRYGAS

LA PÈRGOLA

Domótica per hotels. D*room:
premi Fira Hostelco millor producte 2014

Distribuïdors de gas natural amb
tarifa fixa anual

Distribuïdors de pèrgoles bioclimàtiques Biossun. Projectes en
fusta per exteriors.

OLIVERAS QUART

Amb la seva gama Shakissimo i
làctics per hostaleria distribuïts
per Serveis Integrals.

Materials de construcció

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

SEGURETAT I TELECOMUNICACIONS
Comunicacions i Seguertat Serra
Sr. Sebastià Alcaide – 972 214 521
Panasonic España
Sr. Miquel A. Romero – 626 607 906
6con Sistemes de control
Sr. Manel Santos - 638 653 015

TELEVISIÓ
Grundig España
Sr. Joan Massó – 93 318 45 42

OLIS
Olis Angelats
Sr. Joan Angelats- 972 231 927
La Fraternal d’Albagés -Alba 1919
Sr. Jordi Casas

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

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

ESDEVENIMENTS
EventDJ
Sr. Rafa 602517396

APERITIUS
Frit Ravich
Sr. Jordi Muñoz – 972 858 008
Pepsico Foods
Sr. Carlos Gómez – 934 840 500
GELATS / LÀCTICS
Frigorífics del Moral
Sr. Joan Invernon - 972 476 151
Arasi Phasi
Sra. Anna Mª Fàbrega – 972 171 197
Nestlè-Lactalis
Sr. Joseá Manuel López – 972228304

BEGUDES
Vins i Licors Grau
Sr. Jordi Grau- 972 301 835
COSMÈTICA
Belart Amenities
Sra. Laura Viscasillas -93 753 80 76

NESTLÈ

ESTALVI ENERGÈTIC I DOMÒTICA
Ledsoleil
Sr. Andrés Gortchacow - 937 358 509
Thermias
Sr. Victor García - 646 475 725
Domoticus
Sr. Josep Ribas - 972860235

PEIXOS
Frigorífics Lopesca
Sra. Sandra Lopez – 972 821 182
Peixos Palamós
Sr. Octavi Obiol – 972 318 103
Dispuig
Sr. José Luis Bonilla – 972 206 713
Copesco & Sefrisa
Sr. Enric Ferriol – 902200980

DOLÇOS / PA
La Fleca de l’Empordà
Sr. Xavier Sardà – 972 601 257

DOMOTICUS

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

TÈXTIL
Agell Pallí
Sr. Miquel Agell – 972 314 953
Confeccions Tot Treball
Sr. Jaume Genabat – 972 217 719
Distribució Tèxtil
Sra. Mònica Martín - 675926867

Q QUALITATGOURMET

PISCINES I JARDINS
Neda Pool
Sr. Albert Ros – 972 600 534
La Pèrgola
Sra. Mireia Munells - 972672603

TRACTAMENTS AIGUA
Empordaigua
Sra. Brisa Moliner – 972 110 872
PRODUCTES NETEJA
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
CONTROL DE PLAGUES
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
NETEGES, 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

CONTRA EL FOC
Ignifugats Generals
Sr. Ricard Juscafresa – 972 172 353
Seremex
Sr. Alfons Pardos – 972170017
SALUT / DESFIBRIL·LADORS
Cardiac Science
Sr. Jordi Colomí - 659 415 953
EQUIPAMENTS I SERVEIS INFORMÀTICS
Copicat
Sr. Xavier Núñez - 972 400 515
Efimatica
Sr. Eloi Fàbrega - 972 411 600
Informàtica 3
Sr. Lluís Ropero - 970 600 800
Internacionalizza
Sr. Oscar Domingo - 650 899 014
TRADUCCIONS
Arrels Traduccions i serveis lingüístics
Sra. Veronica Lambert - 972 776 311
PAPERERIA
Papereria - Copisteria l’Àmfora
Sr. Josep Aguilar – 972 304 410
Gràfiques Trema
Sr. Pere Garriga – 972 860 508
RETOLACIÓ I CARTELLERIA
Impacte Rètols
Sr. Gerard Lebarz – 972 304 324
Carta 360
Sr. Jesús Carro - 654302063
GASOIL I GAS
Carburants Taravaus
Sr. Carles Castrillo – 972 527 420
Incrygas – JB Consultores
Sr. Fernando Lario – 602517396
SUBMINISTRAMENTS
Miquel Espada
Sr. Àngel Espada – 972 300 954
Comercial Elèctrica Fornells
Sr. Joaquim López – 972 203 204
BuyByPrice-COMARSA
Joan Penyacoba – 662113150
Oliveras, Materials per la construcció
Isabel Oliveras -972.46.81.19
EMMAGATZEMATGE
Costa Brava Space
Sr. Carles Jover – 649025592

Distribució de carn premium. La

A la pàgina següent trobareu el llistat complet de proveïdors. millor carn de vaca i vedella del
Us recordem que els proveïdors de la cooperativa passen món.
per un procés de selecció per garantir-vos els millors
productes, serveis i preus del mercat.
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www.cooperativacostabravacentre.com
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trema

