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ANNA ENSESA I MONTSALVATGE
Guardonada amb el Premi Timó d’Or 2015 en
reconeixement a la seva trajectòria a favor i en defensa
del turisme de la Costa Brava i al llegat de la seva família.

Fotos: Anna Ensesa i Montsalvatge durant l’entrega dels premis Timó.

Quins creu que són els principals atractius de l’oferta
turística de la Costa Brava actualment?
Una natura meravellosa en un país avançat. Gaudir d’uns
paisatges i un clima com el que tenim, amb establiments hotelers i comerços de primer ordre; tres aeroports a menys
d’una hora de camí; un tren de gran velocitat a pocs minuts;
la gran oferta cultural i gastronòmica que podem oferir;
una eficient cobertura sanitària; i estar a pocs quilòmetres
d’una de les primeres destinacions turístiques del món com
és Barcelona, crec que és el conjunt de factors que ens distingeix i que és difícilment igualable.

I què creu que s’hauria de millorar?
Els accessos de ben segur. Arribar des de Girona, des l’autopista o des dels aeroports a qualsevol punt de la costa
durant l’estiu és un drama. Són carreteres insuficients pel
tràfic que han de suportar i sobretot plenes d’entrebancs:
encreuaments, radars, giratoris, semàfors, etc.

Recordant les seves paraules d’agraïment al Premi
Timó d’Or el passat octubre, va citar un llistat de 10
manaments per l’hoteler del seu pare. Ens podria citar
els que creu més importants?
Per resumir en citaria 4 d’ells:
>>

Et sentiràs orgullós de la teva noble professió.

>>

Recordaràs que els teus errors poden ser explotats en perjudici del teu país.

>>

Tindràs cura de tots els detalls del teu establiment. No es qüestió de diners sinò de diligència.

>>

Que el teu client al acomiadar-se sempre et
digui “a reveure” i mai “adéu”.

Foto: Anna Ensesa i Montsalvatge llegint el discurs d’agraïment.

Vostè i la seva família han dedicat tota la seva vida professional al turisme de la
Costa Brava. Com veu el futur del sector?
La societat en general està fent passes constants encaminant-se a una millora de la
qualitat de vida i del lleure. El sector turístic n’és el primer beneficiari.

Creu que continuen i han de continuar vigents?

Com valora la importància del llegat del seu pare en el patrimoni natural i cultural de S’Agaró en particular i de la Costa Brava en general?

Més que mai perquè la competència és molt forta. Oferir el
millor servei en un entorn natural com el que ens hem trobat ens farà imparables!

En quant a S’Agaró, aquesta fou total, ja que en va ser el seu creador partint de zero,
convertint uns terrenys pelats i erms en una “ciutat jardí” modèlica. S’Agaró és un dels
referents de la Costa Brava que predica amb l’exemple. Una seva màxima, malauradament no sempre prou escoltada és: “que la cobdícia d’uns quans no destrueixin un
patrimoni que és de tots”.

Timó 4

Timó 5

ELS PREMIS TIMÓ COMPLEIXEN 35 ANYS

Enguany es van complir 35 anys del lliurament dels Premis Timó i de la Festa del
Gremi d’Hostaleria Costa Brava Centre.

Foto: Fotografia capturada durant la caminada pels voltants de Sant Feliut de Boada.

el seu esforç i tenacitat en el manteniment del projecte SICTED a la província de Barcelona.
L’acte de lliurament dels guardons el va obrir la presidenta
de la nostra entitat, Montse Closas, qui va donar la benvinguda als assistents i va fer balanç de la temporada turística
2015. Va destacar que malgrat l’estacionalitat que pateix el
territori i el moment de crisi que encara viu el país, aquest
ha estat un bon any turístic per la Costa Brava Centre i va
posar en valor l’esforç dels empresaris per allargar la temporada i fins i tot per mantenir-se oberts tot l’any. També va
reclamar a l’Administració, representada a l’acte per la Sra.
Marian Muro, directora General de Turisme Catalunya, el
retorn d’una part de l’impost turístic per poder-lo invertir
en la millora de la competitivitat de les empreses del sector.
La Directora General de Turisme fou qui va posar punt i final a l’acte de lliurament amb el seu discurs, fent balanç tant
de la temporada 2015 com dels seus 5 anys al capdavant de
la direcció general, en el que va emfatitzar la resistència del
sector durant la crisi, el creixement durant aquest 2015 i el
moment de referència en el que es troba actualment.

La celebració d’enguany es va dur a terme a l’Hotel Restaurant La Malcontenta by Casamar de Palamós el dia 22 d’octubre i va comptar amb l’assistència d’empresaris de l’Associació i representats d’empreses del sector i personalitats
del món polític i dels mitjans de comunicació.

ELS GUARDONATS
El màxim guardó, El Timó d’Or, fou per la Sra. Anna Ensesa
Montsalvatge, en reconeixement a la seva trajectòria a favor i en defensa del turisme de la Costa Brava i al llegat de
la seva família.

El Timó d’Argent el va rebre el Club de Vela Palamós, per la
seva trajectòria en el món de la vela i la seva aportació en la
promoció turística de la Costa Brava, en especial amb l’organització de la Christmas Race, un esdeveniment esportiu de
primer ordre fora de la temporada turística.

I els guardons de qualitat foren per la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona en reconeixement a
la seva tasca per l’impuls de la qualitat en el sector turístic i

Timó 6

També són 35 els anys que fa que celebrem la Festa del
Gremi d’Hostaleria, una diada que pretén que els socis de
l’Associació puguin gaudir d’un dia distès i de germanor tots
plegats un cop acabada la temporada turística.
El primer dels actes d’aquesta celebració va ser el Torneig
de Pitch & Putt Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre,
celebrat el dilluns dia 19 al Pitch & Putt de Gualta, amb la
col·laboració del Club de Golf i Pitch & Putt Palamós.
I el mateix dijous 22, es va celebrar la missa en honor a
Santa Marta a l’església de Sant Feliu de Boada, localitat on
també es va dur a terme l i el dinar amb la col·laboració dels
restaurants associats de Sant Feliu de Boada i Palau-sator,
l’INS Baix Empordà, l’Ajuntament de Palamós, i diversos
proveïdors i col·laboradors de l’Associació. Entre la missa
i el dinar, es va dur a terme una caminada pels voltants de
la població.

Fotos: Lliurament del Timó d’Or i d’Argent.

PRIMER CONCURS DE FOTOGRAFIES A FACEBOOK

Pel que fa als establiments associats que aquest any complien 25 i 50 anys d’activitat, es va guardonar al Restaurant
Royal de Tamariu i a l’Hotel Garbí de Calella de Palafrugell
respectivament.
Respecte el premi al proveïdor de l’any, el va rebre la consultoria d’empreses RM Assessors, per la seva tasca professional, la qualitat dels seus serveis i per fer sempre costat a les
empreses del sector de l’hostaleria i la restauració.

LA FESTA DEL GREMI 2015

Després de l’acte, els assistents van poder gaudir al mateix
emplaçament d’un sopar còctel a peu dret a càrrec del xef
Quim Casellas i el seu equip.
Foto: Foto de família amb els guardonats.

Ja sumem 35 anys del lliurament dels Premis Timó, reconeixements amb els que volem distingir la trajectòria, la dedicació i la feina ben feta a personalitats i establiments del
sector turístic que han vetllat i treballat per a la millora i la
qualitat en els seus serveis i per la promoció i defensa del turisme de la Costa Brava. També a proveïdors i empreses que
presten serveis a aquest sector amb empeny i confiança.

Foto: Dinar de la Festa del Gremi a Sant Feliu de Boada.

La novetat d’enguany fou el concurs de fotografies a Facebook durant el decurs de la festa del gremi, on es va animar
als assistents a capturar els millors moments tant de la caminada, com del dinar, per compartir-los al Facebook amb
les etiquetes #festadelgremi2015 i #costabravacentre.
Fotos: Lliurament guardons de 50 i 25 anys d’activitat.

Els tres primers finalistes van obtenir un premi per gentilesa de El Tossal de les Garrigues (safrà en brins), la Cooperativa d’Albagés (oli d’oliva Alba 19/19) i Mel Muria (assortiment de mels).

Fotos: Lliurament del premi al proveïdor de l’any i diploma de qualitat.

Timó 7

Volem aprofitar per donar-vos les GRÀCIES a tots per participar-hi!

REFORMES DEL SISTEMA DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL EN L’ÀMBIT LABORAL

BORSA DE TREBALL I PERFILS LABORALS
A L’HOSTALERIA

La publicació de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, en la què es regula el Sistema de Formació
Professional per al treball en l’àmbit laboral, implica noves modificacions envers el Decreto-ley 4/2015
aprovat el passat 22 de març.

La borsa de treball és un dels serveis que més valoren els socis i cada any són més les
empreses que sol·liciten aquest servei.

El nou model de formació permetrà una major eficàcia, eficiència i transparència en la gestió dels
recursos públics destinats a formació professional per al treball.

Durant l’any 2016 s’han gestionat demandes de 85 empreses, la qual cosa significa un increment del 25% respecte
l’any 2014 i s’han classificat més de 280 currículums.

Com es finança aquesta formació programada per a les
empreses?

Les accions formatives s’estableixen amb una durada mínima de dues hores (abans 1 hora).

Mitjançant les bonificacions en les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social. Les empreses disposen d’un crèdit
de formació , import del qual estarà en funció dels ingressos per formació professional de l’any anterior i la mida de
l’empresa, segons el que estableixi anualment el pressupost
general de l’estat.

Les empreses amb menys de 50 treballadors podran comunicar en els primers mesos la voluntat de reservar el crèdit
de l’any en curs i acumular-lo amb el crèdit dels dos següents
exercicis.

>>

Els percentatges no s’han modificat respecte l’any passat, però en aquest aspecte desapareix el crèdit mínim de
420,00€ per a les empreses d’1 a 5 treballadors, tot i així
per al 2016 s’ha mantingut encara aquest crèdit mínim en
els Pressupostos Generals de l’Estat.
>>

Qui pot participar en aquest tipus de formació?

Treballadors assalariats i entitats públiques no incloses en
la l’àmbit d’aplicació dels acords de formació d’Administracions Públiques.
Treballadors fixes-dicontinus en els períodes de no ocupació, així com treballadors que, durant la participació en la
formació, accedeixin a situació d’atur i treballadors afectats
per mesures temporals de suspensió de contracte.
>>

Qui pot organitzar la formació?

Centres de formació inscrits i/o acreditats i/o amb la corresponent declaració responsable en el registre d’entitats
de formació, ja sigui al SEPE (Servicio Público de Empleo
Estatal) o a nivell autonòmic.
Entitats organitzadores de formació. Aquestes no podran impartir la formació, i per tant l’hauran de contractar a centres
de formació acreditats i/o inscrits i/o declarats responsables.
>>

Modalitats de formació:

A partir de l’1 de gener de 2016 només es podrà impartir
formació presencial, teleformació i/o una mixta entre aquestes. Per tant, desapareix la part a distància i es requereix a la
modalitat de teleformació adaptar les plataformes amb continguts accessibles per a persones amb discapacitat.

>>

Per intentar donar resposta a la demanda dels empresaris,
enguany s’han establert col·laboracions amb les borses de
treball del Consell Comarcal del Baix Empordà i diversos
ajuntaments, per tal de crear una xarxa que ens permeti
creuar informació i donar resposta a totes les demandes.

Finançament de la formació per part de l’empresa.

Les empreses hauran de fer-se càrrec d’una part del finançament dels seus treballadors. Els percentatges són els següents:

A més, s’ha participat en diverses jornades municipals adreçades a gent en cerca de feina, per tal de donar a conèixer
quins són els perfils laborals amb major demanda a l’hostaleria i incentivar les inscripcions a la borsa de treball, tot i
posant en relleu la necessitat de formació en el sector i fent
notar que és en els llocs de treball més qualificats on hi ha
més dificultat per trobar treballadors.

De 1 a 5 treballadors: 0% del cost total de la formació (abans 5%)
De 6 a 9 treballadors: 5% del cost total de la formació.
De 10 a 49 treballadors: 10% del cost total de la formació

Amb els mateix objectiu de facilitar la feina als socis, hem renovat el conveni amb Infojobs, s’ha iniciat una col·laboració
amb l’APP Job Today, que utilitzem per a buscar nous candidats per a les empreses que ens ho sol·liciten i estem treballant en un software específic per al 2016, que ens permeti
tractar més i millors currículums per a la propera temporada.

De 50 a 249 treballadors: 20 % del cost total de la formació
De 250 a més treballadors: el 40% del cost total de la formació.
Hi ha dues maneres de cobrir aquest cost:
--

Finançament directe

--

Fent la formació dins de l’horari laboral

Arran d’aquesta reforma, Inspecció de Treball i SS,
ha creat una unitat especial per a vetllar per al bon
funcionament de les activitats formatives, amb poder sancionador davant les possibles irregularitats.
La formació és una eina bàsica, potent i indispensable per
a créixer personal i professionalment. És per aquest motiu
que el departament de formació de la Unió d’Empresaris
d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, continuarà
vetllant per la formació i millora professional dels treballadors del sector com a entitat organitzadora. Continuarem
amb l’elaboració dels nostres programes de formació, de la
confecció de cursos a mida i plans anuals de formació.

Timó 8

Des de la temporada anterior hem detectat la dificultat de
les empreses per cobrir alguns llocs de treball, ja que els demandants de feina sovint no tenen l’experiència ni la formació requerida, i això és especialment manifest pels llocs de
cuiner i ajudant de cuina avançat, caps de sala i/o cambrers
amb domini d’idiomes.

Timó 9

SICTED:

Un sistema de gestió de qualitat a l’abast de la petita empresa turística

El Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinacions Turístiques (SICTED), promogut per la Secretaría
General de Turismo i la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP), es troba implantat a la comarca del
Baix Empordà des de l’any 2004.
El Consell Comarcal del Baix Empordà n’és l’òrgan gestor,
que garanteix el compliment d’uns estàndards bàsics de
qualitat en els serveis turístics que es presten i en els recursos de què gaudeix el visitant a la comarca.
El SICTED s’implanta actualment a 183 destinacions de
l’Estat espanyol amb més de 8.000 empreses distingides.
L’objectiu d’aquest programa és establir, proporcionant les
eines necessàries, un control de la gestió de la qualitat del
servei que s’ofereix a totes les empreses i activitats econòmiques relacionades amb el turisme. El projecte té tres
grans àrees de treball: l’empresa com a tal, el sector al que
pertanyen i el municipi/destinació en general.
El projecte SICTED està pensat per involucrar els diferents
subsectors empresarials existents al municipi que donen
servei al visitant, públics i privats. Entre ells hi trobem hotels, càmpings, cases rurals, restaurants, museus, oficines
de turisme...

Timó 10

Timó 11

Les empreses, serveis i institucions distingides amb el SICTED són anualment avaluades i renoven el seu compromís
de qualitat per mitjà del compliment d’un conjunt de bones
pràctiques que afecten, entre d’altres, a la gestió de persones, l’atenció i tracte amb el client, la comunicació dels serveis, la venda de productes, la relació amb els proveïdors, el
manteniment de les instal·lacions o la gestió mediambiental
sostenible.
Entre els beneficis que poden obtenir les empreses participants poden ser:
>>

Millorar la prestació dels serveis de l’empresa turística i
dels serveis turístics.

>>

Formar els recursos humans del sector i fomentar la
cultura de la qualitat.

>>

Incrementar la satisfacció del client i, conseqüentment,
l’índex de fidelització.

>>

Obtenir un distintiu de reconeixement a la participació i
implicació de les empreses i dels serveis turístics.

Des del Pla de Qualitat Costa Brava Centre restem a la vostra disposició per tal de facilitar-vos més informació sobre
la possibilitat d’implantar el SICTED al vostre establiment.

EL NADAL ARRIBA A L’AULA

Les festes de Nadal són sinònimes a bona taula i bons àpats.
Per aquest motiu, la programació de l’Aula pel mes de desembre inclou cursos i tallers dedicats a la cuina nadalenca,
entre els quals trobem dos dels tallers amb més èxit de participació.

NOUS PROVEÏDORS A
L’AULA GASTRONÒMICA DE L’EMPORDÀ

28, 29
30 desembre
D’una banda, el Taller
dei Nadal
per a nens i nenes, on els
més petits aprenen amb l’ajuda d’un professor/cuiner l’elaDe 10.00 a 13.00 h
boració de dolces típiques com Cupcakes Nadalencs, tió de
Nadal i diferents varietats
de torrons.
A càrrec
de
I per als grans, el tallerBlai
de Cuina
de Nadal per a Particulars,
Florensa
on s’elabora un menú complet també amb l’ajuda del xef, en
el qual els alumnes participen activament en l’elaboració.

Durant aquest últim trimestre de l’any, l’Aula ha incorporat nous proveïdors, dels
quals us en fem una breu presentació.

Distribució Tèxtil
Empresa d’uniformes ubicada a Lloret de Mar i amb més de
30 anys d’experiència, ofereix roba i calçat laboral a diferents sectors, entre ells el de l’hostaleria, a professionals de
la Costa Brava i de la Costa dels Maresme.

TALLER DE NADAL PER A NENS I NENES

L’empresa pertany al Grup Eurouniforms, amb seu a Madrid
i que compta amb més de 25 associats i una xarxa de més de
35 punts de venda entre Espanya i Portugal.
www.turopadetrabajo.com
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H2o Girona

Cuina de Na
dal per
a particulars
17 desembre
De 19.30 a 21.30
A càrrec de Quim
Xef del Restauran

H2o Girona- Aigua Km0 és una empresa especialitzada en
solucions integrades i personalitzades de les necessitats relacionades amb l’ús en tot el cicle integral de l´aigua (gestió,
anàlisi, control, assessorament, tractament, depuració, reutilització i venda i lloguer de maquinària) per tal d’optimitzar
la productivitat dels clients, així com procurar que assoleixin
els seus objectius de sostenibilitat mediambiental.

h

Caselles

t Casamar

www.aiguakm0.com

Frima
FRIMA és una màquina multifunció que combina les competències de fogons, marmites, paelles basculants i fregidora
en una sola màquina. Permet tot tipus de coccions al punt
exacte i amb una gran precisió. Permet la màxima flexibilitat en una sola màquina i en molt poc espai; distribució tèrmica homogènia i regulació precisa de temperatura; temps
d’escalfament ràpid; manejament intuïtiu i programació de
receptes pròpies; neteja còmoda i ràpida; cocció 4 vegades
més ràpida que qualsevol aparell convencional i amb un alt
estalvi. Permet treballar fora d’hores de servei sense que els
productes es passin de cocció i/o s’enganxin.
www.frima-online.com

Timó 12

Timó 13

LA PLATJA D’AIGUABLAVA ACULL ALS
MILLORS CUINERS DEL MÓN

LA CUINA DE L’EMPORDANET VA
D’EXCURSIÓ

La Cuina de l’Empordanet organitza una diada festiva amb cuiners catalans i
amics per retre homenatge als germans Roca.

El passat dia 2 de novembre membres del col·lectiu la Cuina
de l’Empordanet van visitar dues caves que col·laboren activament en les accions que duu a terme el col·lectiu.

Després, es van desplaçar a Agustí Torelló Mata, on també
van visitar el celler i van dinar tots plegats amb la gent del
celler.

La primera parada fou a la cava Llopart, on van visitar el celler i van poder gaudir d’un esmorzat maridat amb els seus
caves.

Foto: Durant la visita a les caves Llopart.

Foto: Durant la visita al celler Agustí Torelló Mata.

FÒRUM GASTRONÒMIC GIRONA 2015
Foto: Els germans Roca i les seves parelles amb Toni Izquierdo.

Aquest 2015, el restaurant El Celler de Can Roca es va proclamar, per segona vegada, com el millor restaurant del món,
segons la prestigiosa llista de la reconeguda revista britànica Restaurant.
Per aquest motiu, el col·lectiu gastronòmic la Cuina de l’Empordanet va organitzar el passat dia 21 de setembre un homenatge als germans Roca, al que hi van assistir cuiners i
amics de la família d’arreu de Catalunya.
Els assistents es van donar cita a la platja d’Aiguablava, on
juntament amb l’organització van esperar l’arribada dels homenatjats amb les seves respectives famílies.

Foto: Foto de família.

Un cop arribat tots, es va dur a terme un aperitiu a peu dret
al Restaurant Mar i Vent on també es va celebrar el posterior dinar. Els entrants van anar a càrrec del restaurant i de
l’empresa Collverd i com a plat principal es van poder degustar una col·lecció de suquets elaborats pels xefs de Cuina de
l’Empordanet amb diferents peixos.
Després del dinar, es va gaudir d’un pastís elaborat per l’ocasió, cafès i copes, tot amenitzat amb disc-jockey, fins acabar
la vetllada.

Foto: D’esquerra a dreta, Toni Izquierdo, Jordi i Joan Roca, Jaume
Font, Lluís Ferrés i Josep Roca.

L’acte va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Begur, Paradores, el restaurant Mar i Vent, Collverd, Figues
Can Bech, Castell de Perelada, AT Roca, Fruites Forpas,
Cocktails by Javier de las Muelas i JP Domecq.
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Xefs de restaurants membres de la Cuina de l’Empordanet
van participar al Fòrum Gastronòmic Girona 2015, que es
va celebrar els dies 15, 16 i 17 de novembre al Palau Firal
de la ciutat.
Marc Gascons de Els Tinars i Albert Sastregener del Bo.TiC
van dur a terme el taller “Els ous de l’Empordà” el diumenge
dia 15; Fina Puigdevall del Mas de Torrent i Quim Casellas
del Casamar van conduir el taller “Secrets de cuina empordanesa” també el mateix diumenge; I l’Ivan Beumala del Sa
Punta i en Joan Carles Sánchez de Es Portal van ser a l’espai
arròs diumenge i dilluns respectivament, on van oferir àpats
que consistien en un un primer , un arròs i unes postres.

Foto: Marc Gascons i Albert Sastregener durant el taller.

MILLOR CUINER DE L’ANY
En el marc del Fòrum també es va lliurar el premi Cuiner
de l’Any, reconeixement atorgat pel mateix Fòrum i amb
col·laboració del mitjà de comunicació La Vanguardia, on es
guardona a cuiners emergents que ofereixen propostes culinàries de qualitat i sostenibles mitjançant l’ús de productes
de proximitat.
En Vicenç Fajardo del Restaurant La Plaça de Madremanya
fou un dels 5 finalistes i malgrat no es va fer amb el guardó, que va rebre Diego Alías del Restaurant Ca l’Amador de
Josa de Cadí, per nosaltres és el nostre guanyador. Felicitats
Vicençs!
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Foto: Vicençs Fajardo, finalista al millor Cuiner de l’Any 2016.

DARRERES ACCIONS COMERCIALS

PERE BAHI I FÀBREGAS

11 Turoperadors internacionals participen
al fam trip “Senderisme i Gastronomia”

L’edició d’enguany del fam trip “Senderisme i Gastronomia” ha format part del workshop “Buy Catalunya” de l’Agència Catalana de
Turisme, i ha tingut lloc entre el 28 de setembre i el 2 d’octubre.
Amb el format habitual de 4 nits, l’objectiu del fam trip és donar a conèixer el territori als 11 operadors multi-mercat que
han participat en l’acció. En aquesta edició, s’han combinat les
visites a espais naturals i culturals amb les visites a hotels, i
amb la pràctica del senderisme, així com la degustació de la
gastronomia empordanesa i pirinenca, catalana i d’autor.
En aquest període, els operadors s’han pogut fer una clara
idea de l’atractiu del paisatge, de la qualitat de l’oferta de
serveis turístics, i de la varietat i qualitat de les rutes i senders emprats en els programes de senderisme que comercialitza Costa Brava Verd Hotels.

Foto: Els participants del “Senderisme i Gastronomia” 2015.

Assistència a la Fira World Travel Market
La Fira World Travel Market es va celebrar a Londres del 2 al
5 de novembre. Costa Brava Verd Hotels, com en anys anteriors, assisteix a la fira com a visitant sense estand, utilitzant
l’estand de l’ACT com a lloc per realitzar les entrevistes.
Aquest esdeveniment és la fira de turisme adreçada a públic final més important d’Europa, però el nostre objectiu és de crear
noves sinèrgies amb touroperadors internacionals, ja que els
primers dies de la fira són adreçats a públic professional.

En Pere Bahí, per a molts en Pere de la Xicra, ha estat un element singular en la vida palafrugellenca i empordanesa de
les darreres dècades. Un hereu dels mítics Tomàs de l’esport
i el Gitano de la Costa Brava, però amb personalitat pròpia i
un radi d’acció més ample, que ha abastat més enllà de la nit i
la xerinola, per posar els peus en el món de la cultura musical
i gastronòmica.
Un homenot anti-sistema que es llevava tard i es posava el
llit quan el sol en sortia; i que feia de la sobretaula, un espai
on la gent acostuma a trobar-se a gust, el taller de la creació.
A la taula i al seu voltant, amb copes a la mÀ, fluïen les idees
i els reptes, les propostes i els projectes, les festes i el àpats,

que s’haurien de fer i que en moltes ocasions hem acabat
fent. Garoinades, nius, i xefles diverses.
En Pere ha marxat al cel a cuinar i a cantar. Les sobretaules
des d’ara, no seran pas el mateix, però la presència d’en Pere
serà per a la meva generació i fins i tot per alguna de posterior, inesborrable.
A la lleixes la seva enciclopèdia de la cuina del país, “Sabor
empordanès”; als fogons el sofregit ben fet i la picada justa;
a la taula els peus gelatinosos, les espardenyes tendres, les
anxoves i el ron; a l’oïda, mil boleros i moltíssimes havaneres; i a S’Alguer i Tamariu, tot, ens recordarà per sempre a
en Pere.

La valoració comercial ha estat molt positiva, perquè s’han
establert nous vincles entre els contactes de les empreses
que ja treballen amb nosaltres, i perquè han sorgit noves
idees per a futures accions comercials en nous mercats que
esperem portar a terme de cares al 2016.

Costa Brava Verd Hotels celebra l’assemblea
general extraordinària

El passat 24 de novembre es va celebrar l’Assemblea General Extraordinària de Costa Brava Verd Hotels a l’Hotel
Carlemany de Girona.
Durant l’Assemblea es van explicar les accions comercials
dutes a terme, les vendes del motor i les vendes online, i
l’ocupació d’aquest any 2015.
La segona part de la presentació va estar enfocada als objectius
i propostes pel 2016, tot valorant el pressupost que es destina a
cada acció i valorant les accions que es volen dur a terme.

Martí Sabrià i Deulofeu.
L’Empordà 11.11.2015
Foto: Durant la reunió d’assemblea.
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Foto: L’estand de l’ACT a la Fira World Travel Market.
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Per acabar, algunes empreses van fer curtes intervencions
per a donar a conèixer els seus productes relacionats amb el
sector turístic: Vívelus, EFE Group, Social Wi-Box i La Caixa.

RM ASSESSORS: PREMI COOPERATIVA
COSTA BRAVA CENTRE 2015
RM Assessors va iniciar la seva activitat l’any 1959 com a gestoria administrativa i
agència d’assegurances amb la denominació Agència Ribas i Motjé, que corresponia a
la dels dos socis fundadors.

Deixant de banda la crisi econòmica que ha fet augmentar els acomiadament objectius, creu que aquests
han augmentat o disminuït?
Penso que ara hi ha menys acomiadaments, ja que les empreses poc viables han tancat i les que ho són han sanejat i
ajustat les seves plantilles, preservant als treballadors amb
més vàlua personal i professional. Els treballadors, per altra
banda, són conscients de l’encara precarietat del mercat laboral i tracten de no donar motius per ser acomiadats.

La col·laboració de RM amb els empresaris de la Costa Brava es va iniciar el 12
de gener de 1978, concretament amb la
Agrupación Empresarial de Restaurantes
Costa Brava Centro, i des d’aleshores s’ha
mantingut sense interrupció adaptant-se
a les circumstàncies de cada moment.
Actualment, la Marta Romaguera, advocada, és la cap de l’assessoria jurídica de
RM ASSESSORS, amb més de 17 anys
d’experiència i és membre del seu Consell
d’Administració.
Parlem amb ella per demanar-li opinió sobre alguns aspectes laborals.

Quina és la principal causa dels conflictes laborals actuals entre empresa i treballador? Amb els anys que fa que
s’hi dedica, creu que recentment ha millorat aquesta relació?
Els conflictes laborals estan estretament relacionats amb les circumstàncies econòmiques de cada moment. Quan l’economia va malament, la majoria de casos que hi ha en els despatxos laborals fan referència a expedients de regulació d’ocupació,
a l’extinció de contractes per causes econòmiques i a reclamacions salarials. En canvi quan l’economia funciona, el que més
predomina són els conflictes individuals, els acomiadaments disciplinaris, etc. Ara estem en un moment de transició en que,
afortunadament, ja no hi ha EROS, o n’hi ha molt pocs. Tampoc abunden els conflictes individuals i la demanda de serveis
jurídics laborals es decanta per l’assessorament preventiu. La conseqüència d’aquesta crisi tan profunda, que finalment
sembla superada, ha estat una millora en la relació empresa – treballador, en la que el treballador ha pres més consciència
que el seu benestar està lligat al bon funcionament de l’empresa i l’empresari ha assumit que la pau a l’empresa passa per
respectar els drets dels seus treballadors. Tot això, amb independència dels acomiadaments disciplinaris que sempre s’han
produït i són aliens a les circumstàncies econòmiques.
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Des del departament laboral, s’ha detectat que els darrers anys s’aproven moltes normatives sense el temps
necessari per implantar-les i provoquen dificultats en
la gestió diària d’una empresa. Quina és la seva opinió
al respecte? No hauria de ser més fàcil?
Totalment d’acord. La normativa ha canviat moltíssim i de
forma continuada en els darrers anys, especialment pel que
fa a temes laborals i fiscals. Evidentment tots aquest canvis
creen una gran inseguretat jurídica. Pensem que de vegades
les lleis no es redacten de forma clara o tenen buits legals
que necessiten ser interpretats pels tribunals. Si es canvia
contínuament no hi ha temps suficient per tenir jurisprudència que pugui assentar un criteri d’interpretació generalitzat. A més, costa molt planificar el futur perquè no saps
mai quina normativa regirà d’aquí a 2 o 5 anys. En planificacions de jubilacions, hem hagut d’avisar moltes vegades al
client que el que li diem avui probablement no serà vàlid el
dia de demà.

Des de la patronal fa temps que es reivindica un abaratiment dels acomiadaments que amb la reforma laboral ja es va modificar una mica. Creu que la reforma
laboral ha facilitat o dificultat els acomiadaments?
La reforma laboral ha reduït lleugerament el cost dels acomiadaments improcedents, però no els objectius. Per contra, abans el Fogasa assumia el 40% de les indemnitzacions
derivades d’extincions per causes objectives, en empreses
de menys de 25 treballadors i després d’una de les darreres
reformes no. Per tant, en aquest darrer cas els costos van
augmentar. Al meu criteri, la conseqüència d’aquests canvis
no ha estat més acomiadaments, sinó que potser ha servit
per conscienciar als treballadors que podien ser acomiadats
més fàcilment que abans i per això havien d’adoptar models
de conducta diferents. La tendència ha de ser anar liberalitzant el mercat de treball, facilitant encara més l’extinció de
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contractes. L’economia és global. La disminució del cost dels
acomiadaments fomenta la competitivitat. L’abaratiment
lleuger del cost dels acomiadaments improcedents, va ser
una decisió molt polèmica i polititzada en el seu moment,
però veiem que és la tendència que se segueix al nord d’Europa.

És cert el tòpic que el jutge sempre dóna la raó al treballador?
No és un tòpic, és una realitat. Mentre en un litigi civil que
es discuteixi, per exemple, sobre una compravenda, les parts
es consideren iguals, en dret laboral regeix el principi de “indubio pro operario”, en base al qual es considera que la part
més dèbil de la relació empresa – treballador, és el treballador, i que, per tant, se l’ha de protegir més. La conseqüència pràctica és que sí el jutge té dubtes sobre qui te la raó, li
donarà al treballador. Per això, sempre diem a les empreses
que no és suficient en tenir raó, sinó que l’hem de poder demostrar, i que finalment el jutge ens ha de creure.
No obstant, cal tenir en consideració que hi ha excepcions en
temes d’hores extraordinàries i altres supòsits específics en
què és el treballador qui s’ha de responsabilitzar d’aportar
una prova clara que acrediti haver-les realitzat, si s’escau.

I, sense posar-la en un compromís, creu que és viable
una legislació laboral i una seguretat social catalana?
Sí és el consens majoritari de la societat catalana, sí. Tenim
professionals del dret molt ben preparats i els entrebancs
poden ser superats. Caldrà adoptar però, polítiques socials i
familiars que fomentin la natalitat.

NOUS SOCIS:
BENVINGUTS A L’ASSOCIACIÓ!

NIT DEL TURISME EMPORDANÈS

Durant aquest segon semestre de l’any s’han incorporat 8 nous socis a la nostra associació, als quals els hi donem la benvinguda!

L’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà va organitzar el
passat 19 de novembre la tradicional trobada de l’hostaleria
empordanesa, la Nit del Turisme Empordanès. Enguany, es
va celebrar a l’Hotel Peralada Wine Spa & Golf de Peralada.

Aparthotel Arrels d’Empordà, de Palafrugell
Restaurant Dilema, de Platja d’Aro

Aquesta és la celebració anual del sector hostaler de l’Alt
Empordà en un marc festiu i que inclou una finalitat solidària: l’acte, que compta amb un sopar solidari, va recaptar
prop de 3.000 euros, que es destinen a l’Associació de lleure per a joves amb disminució psíquica El Dofí de Figueres.
També es van lliurar els guardons en reconeixement a actors
destacats del sector.

Restaurant VidrA, de Sant Feliu de Guíxols
Restaurant El Caracol, de Platja d’Aro
Restaurant El Xalet, de Colomers
Restaurant Cal Gall de Sant Feliu de Boada

Foto: Foto de família dels guardonats.

Restaurant Can Roc, de Sant Antoni de Calonge

ESTRELLES MICHELIN

Restaurant l’Horta de Can Patxei, de Gualta

JORNADA SOBRE ELS PERFILS
LABORALS A L’HOSTALERIA

El passat 25 de novembre es va celebrar a Santiago de Compostela l’acte de presentació de l’edició 2016 de la Guia
Michelin, on apareixen els restaurants d’Espanya i Portugal
distingits amb les seves estrelles.

El 6 de novembre es va dur a terme
una jornada sobre els perfils laborals a
l’hostaleria a l’espai Casa Muntaner, organitzada per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Palamós.

Des de Costa Brava Centre volem donar l’enhorabona a tots
els nostres associats que són posseïdors d’aquesta distinció
i que enguany l’han renovat:

La xerrada va anar a càrrec de Teresa
Marquès, treballadora del Grup Costa Brava Centre, i estava emmarcada dins de la 1a
edició del cicle de xerrades sobre ocupació
i empresa “Mirada empresarial i competències professionals”, que es van dur a terme
des del 9 d’octubre al 16 de novembre.

Tinars de Llagostera

Casamar de Llafranc

Bo.TiC de Corçà
Moltes felicitats!
Foto: Durant la xerrada sobre ocupació i empresa.

L’AULA GASTRONÒMICA DE
L’EMPORDÀ ESTRENA WEB
Ja podeu consultar la nova web de l’Aula, amb un format més actual i dinàmic i
adaptat a dispositius mòbils.
El lloc web conté informació dels serveis,
cursos, jornades i tallers que es duen a terme a l’Aula i un calendari en forma d’agenda on veureu programades totes les activitats programades durant tot l’any.
Fes-li una ullada!

www.aulagastronomicadelemporda.com
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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.
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:

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

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

INTERIORISME
Ddisseny
Sr. Josep Mª Romo – 972 805 519
Global Experience
Sr. Ramón Romagosa - 622 750 954
ESDEVENIMENTS
EventDJ
Sr. Rafa 602517396

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.

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

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.

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

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

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

Ja que es pot aprofitar l’espai exterior tot l’any.

> DIFERENCIACIÓ DE QUALITAT

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

Pel seu confort i estètica, que distingiran el seu local de la
competència.

> LLARGA DURABILITAT

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

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

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.

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

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

ESTALVI ENERGÈTIC I DOMÒTICA
Ledsoleil
Sr. Andrés Gortchacow - 937 358 509
Domoticus
Sr. Josep Ribas - 972860235
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
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
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
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
BuyByPrice-COMARSA
Joan Penyacoba – 662113150
Oliveras, Materials per la construcció
Isabel Oliveras -972.46.81.19
EMMAGATZEMATGE
Costa Brava Space
Sr. Carles Jover – 649025592

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

Girona 972 46 14 41
Osona i Moianès 93 199 01 31
Barcelona 93 199 01 31 Timó 22

www.cooperativacostabravacentre.com

trema

