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A hores d’ara podem dir que l’any ens deixarà empresarialment un molt bon regust. Sobretot perquè venim d’anys molt difícils, i si bé és cert que l’any passat varem tenir la sensació que la davallada s’havia aturat i havíem iniciat la remuntada, pocs
podien imaginar uns resultats de creixement contundents com els que majoritàriament s’han donat.
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Ningú parla, i per tant no ens atrevim a pontificar al respecte, de si ha crescut o no el benefici empresarial, però els indicadors anteriors ens porten a pensar que també en aquest aspecte, bàsic, per al món empresarial, els resultats seran a la fi
d’exercici molt millors que els darrers anys.
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Aquesta situació econòmica de les nostres empreses era del tot imprescindible per reprendre el bon camí, el camí de l’èxit,
el camí pel qual varem viatjar durant molts anys, fins que la maleïda crisi va fer que moltes empreses l’haguessin d’abandonar.
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El Pla de Qualitat iniciat el 1998, va significar per la nostra comarca una autèntica revolució, que ens va portar ben aviat a
gaudir d’un magnífic període d’èxits empresarials, que ara amb la perspectiva del temps podríem situar entre els exercicis
2003 i 2008.
També llavors –el 1998- veníem d’un llarg període de crisi que es va iniciar el 1992 i que es va allargar ben bé 4 o 5 anys.
Però plegats varem entendre que per superar aquella situació calia invertir o reinvertir, millorar la qualitat de les instal·
lacions, la formació dels treballadors i l’oferta global.
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Moltes empreses ho van fer i varen obligar a moltes altres a seguir-les, i van arribar aquells anys amb resultats excepcionals.
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Ara estem en un altre 1998, ara és l’hora novament d’invertir i de reinvertir, de renovar i millorar les nostres infraestructures, de potenciar la qualitat dels nostres serveis i d’adequar i ajustar la nostra oferta per satisfer unes expectatives de
mercat que no són ni de lluny les mateixes de fa set anys.

Formació bonificada: programació últim quadrimestre 2015
El Pla de Qualitat publica la seva memòria anual
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Canvis en els números de registre de Turisme de Catalunya

Ara és l’hora. Mans a la feina.
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MONTSERRAT PEÑARROYA
Especialista en màrqueting digital i comerç electrònic en
el sector turístic.

Creu que s’ha d’apostar per les xarxes socials en un
sentit complet?
El problema és que les xarxes socials a nivell d’Internet es
troben en un moment on hi ha tota una generació que les ha
abandonat (com per exemple Facebook, on els adolescents
marxen). Facebook segueix essent la 2a web del món i la
núm. 1 en xarxes socials. S’hi ha de ser, però des de fa 5 anys.
Ara, s’ha de començar a provar-ne de noves, com Instagram
i Whatsapp. Aquestes són eines 3.0, l’evolució de les xarxes
socials (2.0) que varen sorgir als anys 2.000.

Per a tots els establiments? O hi ha una mida?
El kit bàsic de supervivència és Facebook, Twitter, Youtube, Instagram i Pinterest, però en el sector turístic, tots els
establiments han de ser a TripAdvisor. Per un restaurant és
molt més important tenir un TripAdvisor que un Facebook.

El primer és assegurar-se que Google llegeix bé el lloc web.
Amb Google Site Map i l’alta a Google Web Masters, t’assegures que Google et llegeixi la web sencera. Un cop fet això,
Google ha de veure que ets important. Has de tenir enllaços
a webs amb reputació i confiança (webs d’administracions
públiques, universitats i mitjans).
Per altra banda, Google ha de veure que l’altre gent busca
quantes més pàgines millor dins el teu web, amb continguts
rellevants per les cerques. En aquestes pàgines s’han de repetir les paraules clau però mai més d’un 15 % sinó Google
ho penalitzarà. Les coses més importants son la URL, els títols i les paraules en negreta, entre d’altres.

Quins serien els tres eixos clau que hauria de tenir en
compte un establiment que vulgui dur a terme una estratègia de màrqueting digital?
>>

La web correcte i que es vegi bé des del mòbil, amb
un disseny agradable i que permeti fer transaccions
(aquesta última característica només en el cas d’allotjament)

>>

Presència en intermediaris encara que sàpiga greu

>>

Gestió de la presència a les xarxes socials, en primer
lloc a Tripadvisor

En una realitat digital constantment canviant, com
creu que els establiments s’haurien d’actualitzar o re
inventar?
Primer, han d’entendre que l’estratègia passa per tenir un
web i les altres són eines que giren al voltant. La web ha
d’estar adaptada al mòbil, ja que des del dia 21 d’abril Google penalitza a les que no ho estan. El bàsic i essencial és
l’estratègia web, és el seu patrimoni.

A més a més de les xarxes i la web, quines eines són les
més efectives per a ser visibles a Internet?

Montserrat Peñarroya desenvolupa una gran activitat formativa, tant a Universitats com la
UOC, la UAB, la UdG, la UVic o la Pompeu Fabra, on imparteix diversos màsters i postgraus,
com en ponències i conferències per a col·lectius professionals del sector turístic. Treballa
per a l’Organització Mundial del Turisme, en projectes de desenvolupament dels països del
tercer món mitjançant el turisme. També és la directora de l’Institut Internacional d’Investigació de la Societat de la Informació i el Coneixement (3iSIC) i de l’empresa de consultoria i
inversions a Internet, Quadrant Alfa.

Com a experta en Turisme, com valora la comunicació digital del nostre sector?
Molt positiva, el turisme és capdavanter en termes d’Internet i s’adapta constantment a les novetats. Les Oficines de Turisme són pioneres en la implementació del
Whatsapp com a eina d’atenció al client. Són un referent.
Pel que fa als establiments, es requereix una gran tasca comunicativa per arribar a
ells, que són la base del turisme, tasca que ja s’està fent des del Patronat de Turisme,
però amb el handicap que el dia a dia no deixa als hotelers i als restauradors anar a
aquestes formacions.
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La presència en directoris d’intermediaris, tipus Booking,
són bàsics i s’hi ha de ser. La web és bàsica però la presència
en els directoris igual que a TripAdvisor és essencial. També
cal tenir en compte el vídeo màrqueting, mitjançant Youtube. Ens trobem que la generació que puja, té els seus referents a Youtube (Youtubers).

Les pàgines web són “l’aparador” de l’establiment al
món digital. Quina importància té tenir una web atractiva, amb la informació adequada i ben posicionada?
Tota, és clau. No pots fer res si no ho tens.

I per aconseguir un bon posicionament, SEO o SEM?
És difícil lluitar contra www.hotels.com, www.atrapalo.com,
etc. Has de fer posicionament long, estratègia de cua llarga,
no fer servir genèrics.
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35a FIRA DE VINS I CAVES DE CATALUNYA

Els dies 14, 15 i 16 d’agost es va celebrar la fira al pati de Ca La Pruna a Pals.
Van participat prop d’una setantena de cellers de les diferents DO catalanes i la
DO convidada d’enguany fou la DO Binissalem (Mallorca).

20è Tast de Formatges

DO BINISSALEM

Des de fa 20 anys, també se celebra paral·lelament el Tast
de Formatges, on es donen a conèixer diferents varietats
de formatges artesanals procedents de les comarques catalanes. En aquesta edició es van servir el Tou de Til·lers de
la formatgeria Tros de Sort (Pallars Sobirà); el Brisat, de la
formatgeria Mas d’Eroles (Alt Urgell); el Mogent de la formatgeria Mogent (Vallès Oriental); i el Serrat de la formatgeria Serra del Tormo (Ribera d’Ebre).

Localització
La DO Binissalem, categoritzada com a tal el 1990, es
troba situada al centre de l’illa de Mallorca, i comprèn els
termes municipals de Santa Maria del Camí, Binissalem,
Sencelles, Consell i Santa Eugènia.
Climatologia
La Serra de Tramuntana la protegeix dels vents septentrionals, originant un microclima que es pot qualificar com a
mediterrani suau, amb estius secs i calorosos i hiverns curts.
Les precipitacions mitges anuals oscil·len els 450 mm.
Sòl
El terreny està compost de sediments continentals quaternaris rics en calci, donant lloc a sòls bruns calcaris, que
en ocasions presenten horitzons de crosta calcària. El relleu és suau i les vinyes estan situades a una altitud entre
75 i 200 metres.
Varietats
Les principals varietats negres són el Manto negro (principal), callet, gorgollassa, tempranillo, monastrell, cabernet sauvignon, syrah i merlot.
Pel que fa a les varietats blanques, la principal és l’autòctona moll o prensal blanc, base dels vins blancs i escumosos.
La varietat moscatell és la base dels vins tipus moscat,
que poden ser secs o dolços.

Ja són 35 les edicions de la Fira de Vins i Caves de Catalunya, una de les fires més concorregudes de la Costa Brava
i la més antiga de tot Catalunya, que l’Associació organitza
amb el suport de l’Ajuntament de Pals, l’INCAVI, la Generalitat de Catalunya i La Caixa.
La fira es va celebrar els dies 14, 15 i 16 d’agost al Pati del
Centre Cultural de Ca La Pruna, on es van servir prop de
150 referències d’una setantena de cellers catalans, així
com una dotzena de referències de 6 cellers la Denominació
d’Origen convidada d’enguany: la DO Binissalem (Mallorca).

Com és habitual, la DO Empordà va destacar per ser la més
demandada i per la seva alta participació, amb la quasi totalitat dels seus cellers, alguns d’ells amb representació pròpia,
com La Vinyeta, Mas Patiràs i Mas Oller, en un espai on a
part de poder servir els tasts, també es van poder comprar
els elaborats d’aquests cellers.

Els vins negres presenten un color no excessivament intens, amb aromes de confitures. Són vins ben estructurats i amb una evolució a fusta.
Els vins blancs són vins amb aromes afruitats, on predomina la poma verda i els fruits secs, i també poden recordar a albercoc i ametlles amargants. En boca són vins
frescos amb un perfecte equilibri entre l’àcid i el dolç i un
final lleugerament amarg.

La fira va rebre més de 3.000 visitants durant els tres dies,
de nacionalitats molt diverses: espanyols, francesos, britànics, holandesos, alemanys, italians i també d’arreu de Catalunya.

Timó 6

Timó 7

XIX BECA XIQUET SABATER

UNA VIDA DIGNA PER A LES PERSONES
DISCAPACITADES DEL TERRITORI

Ivo Van Oord va ser el guanyador de l’edició 2015 i destinarà els diners a cursar els
estudis universitaris d’Hotel Managment a la NHTV University de Breda (Països
Baixos).

La Unió s’ha adherit al projecte solidari de l’Associació Vimar per ajudar a recaptar
fons per a la construcció i manteniment de llocs d’acollida per a les persones
discapacitades de l’Empordà.

Es va atorgar també un accèssit a l’estudiant Ioana Alenxandra Mereuta per a
cursar l’Erasmus Mundus European Master in Tourism Managment a la Universitat

L’associació i tretze establiments adherits participen en el projecte mitjançant
unes urnes per a la recaptació de fons a les seves recepcions.

de Girona, la University of Ljubljana i la University of Sutherm Denmark.
L’Associació s’ha adherit al projecte solidari de la Fundació
Vimar, que promou la recaptació de fons per poder ampliar
els llocs d’acollida per a les persones discapacitades que no
disposen d’una llar.
El projecte neix de la necessitat d’acollir a aquestes persones perquè puguin tenir una vida digna, amb un sostre i un
llit, degut que al Baix Empordà no queda cap plaça d’acolliment residencial lliure.
La participació per part de la Unió d’Hostaleria Costa Brava
Centre és mitjançant la incorporació de guardioles solidàries a les recepcions dels establiments que hi col·laboren.
Es promourà la participació dels clients a la iniciativa amb
la distribució de fulletons informatius a les habitacions, així
com la informació que es donarà des de les recepcions.

Els establiments adherits inicialment al projecte són l’Hotel
NM Suites, l’Hotel Costa Brava, l’Hotel Aromar, l’Hotel Boulevard, l’Hotel Bell Repòs, el Sallés Hotel & Spa Cala del Pi i
el Càmping Riembau de Platja d’Aro; el S’Agaró Hotel Spa &
Wellness de S’Agaró; l’Hotel Barcarola de Sant Feliu de Guíxols; el Sallés Hotel Mas Tapiolas i l’Hotel Golf Costa Brava de
Santa Cristina d’Aro; l’Hotel Sant Roc de Calella de Palafrugell;
i el Sallés Hotel Aeroport Girona de Riudellots de la Selva.
El projecte de col·laboració entre les dues entitats es va
presentar davant els mitjans de comunicació el 23 de juny
al Sallés Hotel & Spa Cala del Pi, un dels hotels que participa
en el projecte. La presentació va anar a càrrec de la presidenta de l’Associació, Montse Closas, el Sr. Jordi Sistach per
part de la Fundació Vimar, i el Sr. Lluís Molina, president de
l’Associació d’Hotels Castell- Platja d’Aro.

Foto: Fotografia de familia dels participants i el tribunal de la Beca Xiquet Sabater.

El 23 de juliol es va dur a terme la fase final de la XIX edició
de la Beca Xiquet Sabater a l’Hotel Aigua Blava, de la platja
de Fornells, Begur, on els membres del tribunal van escollir
al guanyador d’enguany, que fou Ivo Van Oord, que destinarà l’import de la beca -3.036 euros- a cursar els estudis
universitaris d’Hotel Managment a la NHTV University de
Breda, als Països Baixos.
El treball presentat constava en la creació d’una empesa
d’intermediació en habitatges d’ús turístic, per facilitar i posar en contacte als usuaris que desitgen realitzar una estada
en un habitatge, d’ús turístic, i els propietaris dels mateixos.
Els membres del tribunal van acordar també, atorgar un accèssit per l’import de 1.000 € a Ioana Alexandra Mereuta per
a cursar l’ Erasmus Mundus European Master in Tourism Management, que es du a terme a la Universitat de Girona, la University of Ljubljana, i la University of Sutherm Denmark. El seu
treball es basava en l’adaptació del turisme a les noves TIC.

Els membres del tribunal que van ser els encarregats de valorar els treballs i d’entrevistar als candidats per tal de poder elegir al becari foren: Sr. Josep M. de Vehí, representant
la família Sabater i gerent de l’hotel Aigua Blava; Sra. Montse Closas, presidenta de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i
Turisme de la Costa Brava Centre; Sra. Maria Dolors Vidal,
degana de la Facultat de Turisme de la UDG; Sra. Cristina
Linares, directora de l’Àrea de Negoci de “La Caixa” a l’Empordà; Sr. Gonzalo Herrero, director de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona; Sr. Joan Manel Borromeo, director
de l’INS Baix Empordà; i Sr. Jordi Mias, director de l’Hotel
Carlemany i guanyador de la III Beca Xiquet Sabater.
El gerent de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la
Costa Brava Centre, Martí Sabrià, va actuar com a secretari.
La Beca Xiquet Sabater l’organitza i la convoca la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre i
l’Hotel Aigua Blava i compta amb la col·laboració de La Caixa
i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
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Foto: Durant la presentació de l’adhesió al projecte solidari de l’Associació Vimar.

Timó 9

APOSTEM PER LA FORMACIÓ DUAL

NOVA NORMA UNE-150 14785
PER OFICINES DE TURISME

S’ha signat un conveni per dur a terme la formació dual al Baix Empordà entre
l’Associació, l’INS Baix Empordà, El Dpt. d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i 12 empreses del Baix Empordà.

La nova norma estableix una sèrie de requisits mínims de qualitat per als serveis
que són prestats per aquestes oficines.

L’11 de juny es va dur a terme la primera reunió de la comissió de seguiment del
projecte, formada per els integrants del conveni.

La norma es pot adquirir a través de la web de l’ICTE:
www.profesionales.calidadturistica.es
La nova norma UNE-150 14785, elaborada per “l’AEN/
CTN 187 Gestió de serveis de l’entorn turístic”, secretaria
de la qual exerceix l’ ICTE, estableix una sèrie de requisits
mínims de qualitat per als serveis que són prestats per
aquestes oficines, independentment del seu tipus i grandària o que siguin gestionades de forma pública o privada,
amb l’objectiu de satisfer les expectatives dels visitants.

La Unió d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, l’INS
Baix Empordà, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i 12 empreses del Baix Empordà han formalitzat un conveni per dur a terme i potenciar la formació
professional de cuina en alternança i dual al Baix Empordà.

Pel que fa a la localització i accés de l’oficina de turisme, la
Norma UNE-150 14785 determina que el centre de la localitat, els llocs turístics, les terminals de transport d’arribada de passatgers i les carreteres principals són les localitzacions més adequades per a aquestes oficines.

La formació professional en alternança i dual és la modalitat
de formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé
aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb
l’activitat productiva de l’empresa. Els objectius d’aquesta
modalitat són millorar la formació de l’aprenent, fent-lo participar en les activitats productives de l’empresa i tot el seu
conjunt; i contribuir a la millora dels recursos humans de
les empreses, facilitant la selecció de personal, adequant la
formació a les necessitats reals de l’empresa i generant un
vincle entre aquestes i els centres de formació.

A més, l’accés ha de ser gratuït i s’hauria de facilitar a les
persones amb discapacitat.
L’oficina de turisme definirà i documentarà el seu horari
d’obertura d’acord amb el nombre de visitants, activitats
turístiques i temporades. Haurà d’indicar les seves hores
d’obertura en l’entrada, taulers informatius, mapes de localització, contestadors automàtics (almenys en dos idiomes)
o pàgines web de destí.

Aquests cicles de formació es desenvolupen al llarg de dos
cursos amb una durada de 2.000 hores, que combina la formació de l’estudiant al centre educatiu amb una estada de
treball a l’empresa.

A més, ha de ser fàcilment identificable per mitjà del seu
vestuari o de xapes identificatives, per exemple. Tots els visitants rebran el mateix tractament, visitin o no en persona
l’oficina. També s’ha establert un procediment de gestió de
les trucades telefòniques. En aquest sentit, si una persona
deixa un número de contacte al contestador automàtic, s’ha
de retornar la trucada en un termini màxim de 30 minuts
dins l’horari d’obertura.
La informació oferta també és objecte d’aquesta norma. Determina que ha de ser precisa i s’ha d’actualitzar periòdicament. A més, tindrà en compte els interessos dels nens i les
necessitats de les persones amb discapacitat. També s’oferirà informació als visitants sobre salut i seguretat.
Aquesta norma inclou quatre annexos informatius sobre
drets dels consumidors, conscienciació ambiental, el turista
i el viatger responsable i accessibilitat.
La norma es pot adquirir a través de la web de l’ICTE:
www.profesionales.calidadturistica.es

L’Associació dona suport a aquest projecte com una oportunitat per al sector i per als seus establiments associats, dels
quals ja hi ha 12 empreses que en formen part:

Des de l’1 de juny de 2015 totes les organitzacions que es
certifiquen per primera vegada ja ho han de fer sota aquesta
nova norma. Les organitzacions que ja es trobaven certificades amb anterioritat hauran d’acollir-se a la nova norma
UNE-ISO 14785: 2015 en la propera auditoria de renovació
que realitzin a partir de l’1 de juny de 2015.

Sallés Hotel & Spa Cala del Pi de Platja d’Aro, Hotel Restaurant Casamar de Llafranc, Es Portal Hotel Gastronòmic de
Pals, Mas de Torrent Hotel & Spa de Torrent, Hotel Restaurant Sa Punta de Platja de Pals, Hotel Sant Roc de Calella,
Hotel Terramar de Llafranc, Restaurant Bo.TiC de Corça,
Restaurant Celler de la Planassa de Palamós, Restaurant La
Gamba de Palamós, Restaurant La Plaça de Madremanya, i
Restaurant Mas dels Acs de Vall-llobrega.
Alhora, serveix per reforçar vincles i generar sinèrgies entre
els establiments turístics i el departament d’ensenyament.

Pel que fa als recursos humans, l’oficina de turisme ha d’establir les competències necessàries del personal en termes
d’educació, formació, aptituds i experiència, entre d’altres
aspectes.

AEN/CTN 187: AERNOR- Comité Técnico de Normalización:
Gestión de servicios del entorno turístico
ICTE: Instituto para la Calidad Turistica Española
Foto: Durant la reunió de la comissió de seguiment del projecte.

Timó 10

Foto: Oficina de Turisme de l’Aeroport de Girona.
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TALLER D’ESTIU PER A NENS I NENES

CURSOS TEMÀTICS

Durant el mes de juliol es va dur a terme el taller d’estiu per
a nens i nenes d’entre 6 i 12 anys a l’Aula Gastronòmica de
l’Empordà.

Els cursos temàtics són un habitual en la programació de l’Aula. Durant aquesta tardor us oferim 4 tallers dirigits tant per a
professionals com per a amateurs, i conduits per xefs dels restaurants de la Cuina de l’Empordanet.

Més d’una vintena de nens van aprendre a elaborar plats de
la cuina típica empordanesa de manera divertida i distesa,
de la mà dels professors cuiners que conduïen el curs.

Taller

Entre els plats que van aprendre a elaborar, trobem arròs
negre, fideuà, sípia amb pèsols, croquetes de pollastre i pernil, crema de carbassó, coca de recapte, i postres com crema
catalana, bisbalenc o coulant de xocolata.
El taller d’estiu per a nens i nenes que du a terme l’Aula és
una divertida i didàctica alternativa als casals tradicionals
d’estiu, on la mainada comença a familiaritzar-se amb els
aliments, la seva elaboració i aquesta manera de fer tan preuada que tenen els cuiners empordanesos i catalans.

d’arrossos

Taller de cuina
amb peix

Data: 30 de setembre de 2015

Data: 20 d’octubre de 2015

Horari: de 19.30 h a 21.30 h

Horari: de 19.30 h a 21.30 h

Preu: 25,00 euros/pax

Preu: 25,00 euros/pax

A càrrec de:

A càrrec de:

Jordi Ribas,

Jordí Sabadí,

Restaurant Sol Blanc de Pals

Restaurant El Roser2

Foto: Els nens i nenes participants al taller d’estiu 2015.

I ELS PROPERS…
TALLER DE PANELLETS I TALLER DE NADAL!

Taller de mar
i muntanya

Al mes d’octubre es durà a terme el taller de panellets a
l’Aula, on s’ensenyaran les varietat més típiques d’aquesta
magnífica dolça, com són els panellets de pinyons, els de
coco, els de xocolata i els de llimona i taronja.

Data: 12 novembre de 2015
Horari: de 19.30 h a 21.30 h

Taller del menu
de Nadal

Data: 17 desembre de 2015
Horari: de 19.30 h a 21.30 h
Preu: 25,00 euros/pax

Preu: 25,00 euros/pax

A càrrec de:

A càrrec de:

Quim Casellas,

Filip Geers,
Hotel La Costa Golf & Beach Resort

Data: 24 d’octubre

Restaurant Casamar

Horari: de 10 a 13 h.
Preu: 15 euros/ nen/a
Foto: Durant un taller de Nadal

L’Aula també ha programat el taller de Nadal pels dies 28, 29
i 30 de desembre, on els més menuts elaboraran amb l’ajuda
del professor i cuiner, receptes típiques com cupcakes nadalencs, tió de Nadal i torrons d’ametlles i rovell cremat.
Dates: 28, 29 i 30 de desembre

FORMACIÓ BONIFICADA
A L’AULA GASTROMÒMICA
L’Aula també ofereix cursos dins del programa de formació
bonificacada per a les empreses. Consulteu el programa de
formació de l’associació per a l’últim quadrimestre del 2015.

Horari: de 10 a 13 h.

www.grupcostabravacentre.com

Preu: 35 euros/ nen/a
Foto: Durant un taller de panellets.

Foto: Durant un curs de formació bonificada a l’Aula Gastronòmica.
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TORNA EL COSTA BRAVA CATALUNYA
CUINA I GOLF

NOVA GUIA DEL COL·LECTIU LA CUINA DE
L’EMPORDANET

La Cuina de l’Empordanet va organitzar la 16a edició del torneig que es va dur a
terme al Club Golf d’Aro- Mas Nou amb el posterior dinar i entrega de premis a
l’Hotel Costa Brava.

La Cuina de l’Empordanet ja disposa de la seva nova guia de restaurants.
S’ha editat en català, castellà, anglès i francès.

L’esdeveniment va reunir prop de 200 persones, entre cuiners i personalitats del
món de l’esport i mitjans de comunicació.
La Cuina de l’Empordanet va celebrar el 8 de juny la setzena edició del torneig Costa Brava Catalunya Cuina i Golf al
Club Golf d’Aro- Mas Nou, amb el posterior dinar a càrrec
dels cuiners del col·lectiu, així com l’entrega de premis, a
l’Hotel Costa Brava, ambdós de Platja d’Aro.
El torneig va acollir a una setantena de jugadors que es van
trobar a primera hora del matí al Club Golf d’Aro- Mas Nou,
on van gaudir d’una jornada d’esport i gastronomia, ja que a
mesura que anaven finalitzant el torneig, s’anaven incorporant a l’aperitiu al mateix camp que havia preparat La Cuina
de l’Empordanet i alguns espònsors.
Posteriorment, els assistents es van traslladar a l’Hotel Costa Brava de Platja d’Aro per dinar, on van poder degustar
plats típics de la gastronomia empordanesa a càrrec també
dels cuiners del col·lectiu.
Després del dinar, es va dur a terme l’entrega de premis,
conduïda i presentada per la periodista del Mundo Deportivo Cristina Cubero. Els guanyadors foren Juan Carlos
Cabrera, en categoria masculina i M. Teresa de Ormalea en
categoria femenina.

Entre els assistents a l’acte, es trobaven destacats cuiners
com Xesc Rovira, Jordi Juncà i Victor Trochi, així com reconegudes personalitats del món de l’esport com Ferran Martínez (ex jugador de bàsquet), Joel González (campió olímpic
de Taekondo als JJOO de Londres 2012) i Anna Tarrés (ex
nedadora i seleccionadora espanyola de natació sincronitzada del 1997 al 2012). També Andrea Huisgen (Miss Espanya 2011) i Mònica Green (cantant nord-americana de
gospel establerta a Barcelona).
I principalment, com els amfitrions de la diada, tots els cuiners i els seus equips dels restaurants membres del col·
lectiu Cuina de l’Empordanet.
L’esdeveniment organitzat per la Cuina de l’Empordanet,
va comptar 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 de Golf
d’Aro- Mas Nou, l’Hotel Costa Brava, el Mundo Deportivo, Estrella Damm, La Caixa, Fruites Forpas, International
Cooking Concepts, Playgreen, Agustí Torelló Mata, Gramona, Llopart, Rovellats, Castell de Perlada i Collverd.

La Cuina de l’Empordanet ja disposa de nova guia de restaurants, una publicació que conté informació completa de
cada restaurant membre, així com informació d’interès sobre elaboradors del territori i comerços gastronòmics, entre d’altres.
La publicació, que arriba a la seva sisena edició, s’ha editat
en 4 idiomes (català, castellà, francès i anglès) i està pensada
per a la gent del país i també per a visitants i turistes. Té la
voluntat de donar a conèixer i promocionar els restaurants
que integren el col·lectiu i de facilitar la feina dels informadors turístics de la zona, ja que es distribueix en els mateixos restaurants, però també a les oficines de turisme i altres
punts d’informació, i és una bona eina a l’hora d’explicar la
cuina del territori al món.
Fotos: Portada i contraportada de la nova guia del col·lectiu.

LA PRESENTACIÓ
La nova guia de restaurants de La Cuina de l’Empordanet es
va presentar el 29 de juny a Cala S’Alguer en una distesa trobada entre els mateixos cuiners, elaboradors i productors
de la zona i diversos mitjans de comunicació.

Fotos: Els cuiners del col·lectiu durant la presentació.

ELS ORÍGENS
La guia s’edita des del 1995, que fou l’any que es va constituir i presentar formalment el col·lectiu com a entitat sota
el nom de la Cuina de l’Empordanet. Però abans ja s’havien
dut a terme mostres gastronòmiques amb aquest nom, en
iniciativa de l’Associació d’Empresaris de Restaurants de la
Costa Brava Centre, qui foren els promotors de la primera
mostra de Girona i de gran part de les campanyes gastronòmiques com la garoinada, la gamba, l’arròs de Pals, etc.
Foto: Durant el XVI Torneig Costa Brava Catalunya Cuina i Golf.

Fotos: Plana de l’edició anterior de la guia.
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SISTEMA DE VIDRE PER A TERRASSES

Una solució excepcional per aprofitar la terrassa del seu restaurant tot l’any.
El sistema de vidre per a terrasses, conegut com a cortina de vidre, és una solució que neix a Finlàndia fa més
de trenta anys. Gràcies a aquest sistema, la terrassa d’un bar o d’un restaurant passa a ser la part més preuada
del local durant tot l’any.

COSTA BRAVA VERD HOTELS I
PETITS GRANS HOTELS DE CATALUNYA
SEGUEIXEN CREIXENT

Funcionament del sistema:
La cortina de vidre funciona a base d’una guia superior
i una d’inferior, sobre les que corren fulles de vidre,
sense cap perfil entre mig. Quan les fulles estan obertes,
s’obté la màxima transparència i lluminositat, a més d’una
estètica extraordinària. Quan convé tenir l’espai obert,
les fulles es poden replegar totalment a un costat, deixant
diàfana l’obertura.
Avantatges del sistema:
La cortina de vidre aporta grans avantatges respecte
als sistemes alternatius, com els tendals, les cortines de
plàstic o els tancaments d’alumini.

MÀXIMA ESTÈTICA, LLUMINOSITAT I VISTES: quan
les fulles estan tancades, només es veu vidre, sense cap
perfil entre mig.

MÀXIMA OBERTURA: les fulles queden totalment
recollides, de manera que es pot aprofitar tot l’espai de
la terrassa

MÀXIM CONFORT: la cortina de vidre garanteix el
màxim confort dels clients malgrat el fred, la pluja, el vent
o el soroll, permetent-los gaudir d’una estona tranquil·la
i relaxada.
MÀXIMA FACILITAT DE MANTENIMENT: les fulles
queden recollides a l’interior de la terrassa, de manera
que la neteja de les fulles es fa sempre des de dintre.
MÀXIMA PROTECCIÓ: la cortina de vidre protegeix la
terrassa i els elements del seu interior de la pol·lució, del
vent, de la pluja, de la brutícia i de l’erosió.
MÀXIMA SEGURETAT: les fulles són de vidre trempat
i disposen de tancaments de seguretat, prevenint les
intrusions al local.

Avantatges pel seu negoci
> MÀXIMA RENDIBILITAT
Ja que es pot aprofitar l’espai exterior tot l’any.

> DIFERENCIACIÓ DE QUALITAT
Pel seu confort i estètica, que distingiran el seu local de la
competència.

Les pàgines web de CBVH i PGHC han tancat el mes d’agost
amb una mitjana de 400 i 1000 visites diàries respectivament. Per tant, en el primer cas parlem d’un increment respecte el mateix període de l’any passat d’un 70,15%, i en el
cas de Petits Grans Hotels d’un 135,1%.
La següent dada positiva és l’increment de les vendes de
les webs de CBVH i PGHC respecte l’any passat. Arrel de la
creació dels nous websites, les visites han anat augmentant
progressivament i les vendes s’han incrementat un 85%
respecte l’any 2014.
L’increment més notori el trobem a les reserves dels webs
del hotels socis que tenen integrat el motor de reserves de
Costa Brava Verd Hotels, que enguany, es preveu superar
els 6 milions d’euros en vendes, fet que suposa un increment de més d’un 30% respecte l’any passat.
Respecte als mercats, el principal continua essent el britànic i el producte líder per excel·lència és el turisme actiu,
destacant el senderisme i el cicloturisme.

> LLARGA DURABILITAT
Donada la seva llarga vida, és una solució molt rendible, que
es manté sempre tan elegant i espectacular com el primer dia.

www.finestraconfort.cat

Un any després de la posada en marxa de les noves pàgines web, tant els resultats de les visites, el temps d’estada al
web, com les pàgines vistes, segueixen creixent de manera
constant.

www.costabravaverdhotels.com
www.petitsgranshotelsdecatalunya.com

Girona 972 46 14 41
Osona i Moianès 93 199 01 31
Barcelona 93 199 01 31 Timó 16

NOVETATS FISCALS
RD Mesures Urgents (BOE 11.07.2015)
Reial Decret Llei 9/2015, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària
suportada pels contribuents de l’IRPF i altres mesures de caràcter econòmic.

VARIACIONS PELS AUTÒNOMS
Pels autònoms es recull una baixada del tipus de reducció, que s’aplicarà de manera generalitzada, la qual
queda fixada, independentment del nivell dels seus ingressos, en un 15%.
Alhora, des del mateix dia, es rebaixa al 7% el tipus de
retenció aplicable durant els 3 primers anys d’inici de
l’activitat professional.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES
S’han aprovat nous tipus de gravamen aplicable a la Base General que han d’afectar a les nòmines dels assalariats a partir d’ara (l’efecte es podrà demorar a la nòmina del mes d’agost).

Pel que fa a les rentes d’estalvi i altres rentes subjectes
a retenció, es redueix el tipus de retenció a partir de la
entrada en vigor del RDL, del 20% actual, al 19,5%.

Base liquidable
de l’estalvi

Tipus aplicable %

0

10

6000

11

50.000

12

VARIACIONS TIPUS DE RETENCIONS
Els tipus de retencions per al 2015 que han sofert
canvis:
•

Retencions aplicables als ARRENDAMENTS
DE BÉNS IMMOBLES URBANS passa a ser, a
partir del dia 12 de juliol, del 19,5%.

•

Retencions aplicables als RENDIMENTS PROFESSIONALS que se satisfacin o abonin a partir
del dia 12 de juliol, serà el 15 per cent. A partir
d’aquesta mateixa data el percentatge reduït
de retencions per als supòsits d’inici d’activitat
professional serà del 7 %.

•

Des de la mateixa data, des del 12 de juliol el PERCENTATGE DE RETENCIÓ GENERAL PER A
l’IMPOST DE SOCIETATS passa a ser del 19,5%.

•

Els rendiments del CAPITAL MOBILIARI I DETERMINATS GUANYS PATRIMONIALS seran el
20 per cent quan l’obligació de retenir o ingressar a compte hagués nascut amb anterioritat al
12 de juliol. Quan el naixement de l’obligació de
retenir o ingressar a compte s’hagués produït a
partir d’aquesta data, el percentatge de retenció
o ingrés a compte serà el 19,5 per cent.

•

EL TIPUS IMPOSITIU pels NO RESIDENTS, pels
conceptes meritats a partir del 12/07/2015, passa del 20% al 19%.

Descobreix la nova gama i estalvia
Oferim assistència tècnica per als teus projectes lumínics!
Per a més informació:
Neus Solé
972 600 017
nsole@grupcostabravacentre.com

Contacta’ns i sol·licita preus:
Tel. 93 735 85 09
Av. Parlament, 29
08225 - Terrassa
Barcelona
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FORMACIÓ BONIFICADA:
PROGRAMACIÓ ÚLTIM
QUADRIMESTRE 2015

NOU HOTEL A PETITS GRANS HOTELS
DE CATALUNYA

Ja podeu consultar el programa de formació per l’últim quadrimestre de l’any, amb
prop de 50 cursos dividits en 8 mòduls formatius: caps d’àrea i direcció; comercialització i noves tecnologies; laboral, fiscal i administració; qualitat i prevenció; pisos
i manteniment; idiomes; cursos online; i cursos a l’Aula Gastronòmica de l’Empordà.

L’Hotel Urbisol de Calders s’ha incorporat aquest estiu a Petits Grans Hotels de Catalunya. Amb aquesta incorporació,
la marca assoleix el total de 44 hotels adherit.

Recordeu que aquest cursos són subvencionats amb el crèdit de formació que disposen les empreses. Aprofita’l i amplia i/o renova els teus coneixements.

L’hotel disposa de 11 habitacions i 2 suites, totes amb tots
els conforts, un restaurant, Spa, bar, sala d’estar amb llar de
foc, parc infantil, gimnàs i piscina exterior. És un hotel luxós i
modern, situat en un magnífic paratge al centre de Catalunya.

Més informació: associacio@grupcostabravacentre.com
Descarrega’t el programa a: www.grupcostabravacentre.com

www.hotelurbisol.com

CANVIS EN ELS NÚMEROS DE REGISTRE DE
TURISME DE CATALUNYA
Foto: Programa de formació bonificada.

EL PLA DE QUALITAT PUBLICA
LA SEVA MEMÒRIA ANUAL

El 31 de gener del 2014 entraven en vigor les noves condicions de publicitat per establiments d’allotjament turístic de
Catalunya que afecta a tots els emplaçaments de comunicació,
publicitaris i de promoció, en format paper i online on s’utilitzi
el nom de l’establiment, on s’havia d’incloure aquest número.
A partir del juliol 2015, a aquest número se l’hi ha d’afegir
dos dígits de control per tal de garantir la integritat del codi
i per evitar errors de transcripció.

Durant aquest mes de setembre es portarà 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, la constància i el compromís dels establiments.
A la memòria s’hi poden veure les activitats i actuacions portades a terme pels tècnics
de qualitat amb la finalitat de promoure la cultura de al qualitat arreu del territori gironí.

Foto: Memòria del Pla de Qualitat 2014/2015.
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Podeu consultar aquest codi al web del Departament d’Empresa i Ocupació, als llistats d’empreses i establiments turístics:
www.empresaiocupacio.gencat.cat.

En cas que necessiteu més informació:
associacio@grupcostabravacentre.com

CAFÈS
Cafès Roura
Sr. Josep Duran – 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
Q-Qualitatgourmet
Sr. Lluís Cónsul- 687727877

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

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

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

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

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
DOLÇOS / PA
La Fleca de l’Empordà
Sr. Xavier Sardà – 972 601 257
BEGUDES
Vins i Licors Grau
Sr. Jordi Grau- 972 301 835
COSMÈTICA
Belart Amenities
Sra. Laura Viscasillas -93 753 80 76
TÈXTIL
Agell Pallí
Sr. Miquel Agell – 972 314 953
Confeccions Tot Treball
Sr. Jaume Genabat – 972 217 719
Distribució Tèxtil
Sra. Mònica Martín - 675926867

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

www.cooperativacostabravacentre.com
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