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Editorial

2016, ANY OLÍMPIC I DE TRASPÀS
A priori aquest és per a molts un any de traspàs, és a dir, una any de 366 dies i també
un any olímpic. Però aquest segurament serà un any recordat per molts altres motius
i nosaltres esperem que siguin tots bons.
Després d’un any 2015 amb bons resultats per a la majoria de les empreses del sector turístic, el primer que esperem d’aquest any és la consolidació dels bons resultats empresarials que ens acabin d’ajudar a reemprendre el camí de la renovació, de
la innovació, de la qualitat que una part de l’oferta es va veure obligada a aparcar
aquests anys de crisi profunda.
La recuperació de part de l’economia i la situació de moltes de les destinacions que
competeixen amb nosaltres dins la Mediterrània, ens porta a pensar que efectivament tornarem a incrementar les vendes i a millorar els beneficis, essencials en la
vida de tota empresa, però sense arribar als nivells d’abans de la crisi.
Per a Costa Brava Centre el 2016 també ha de ser un any important. L’Associació
acaba de renovar la seva junta directiva i ha escollit una colla d’empresaris molts
joves per a dissenyar el futur de l’entitat en el període 2016- 2020.
Aprofitem per agrair als membres cessants de l’anterior junta la feina feta i molt
especialment a la presidenta sortint, la Montse Closas, que ha deixat molt alt el llistó
del càrrec, generant sempre un ampli consens dins i fora de la casa.
Costa Brava Centre Cooperativa celebra el proper mes d’abril el seus 30 anys de vida
trenta anys dedicats a donar suport i oferir serveis especialitzats a l’empresa turística familiar de l’Empordà i fins i tot, de més enllà.
La Cuina de l’Empordanet creix amb la incorporació de nous establiments i manté
el seu paper capdavanter entre tots els col·lectius de cuina de Catalunya, tant per la
seva activitat com per la seva qualitat.
I també creixen amb nombre d’establiments i vendes Costa Brava Hotels, Blau Verd
Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya.

366

Tot plegat ens porta a pensar que el 2016 serà un any de traspàs, un any olímpic i un
bon any per Costa Brava Centre i el sector del turisme i l’hostaleria en general.
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Xerrem amb
HBLE. SR. JORDI BAIGET I CANTONS
Conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Parlem amb l’Honorable Sr. Jordi Baiget i Cantons, Conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Quines són les línies mestres del seu mandat?
Les prioritats en aquest mandat són consolidar la recuperació econòmica i impulsar un model de creixement econòmic
que aposti per la internacionalització i la capacitat de generació de valor afegit, amb un objectiu final clar, la creació
d’ocupació estable i de qualitat que ens permeti un horitzó
d’un país referent en qualitat de vida i justícia social.

Preveu que hi pugui haver més recolzament a les empreses (eliminar burocràcia, crear línies de finançament, etc.)?
La nostra gestió parteix d’una premissa, hem de ser realistes, no disposem de recursos pressupostaris per atendre
totes les necessitats. Fet aquest comentari inicial, estem
fent esforços per optimitzar els recursos disponibles i per
impulsar reformes estratègiques, per exemple en el camp de
la simplificació administrativa, estem avançant en la creació
de la Finestreta Única Empresarial i el Canal Empresa, estem avançant en el desplegament de la llei de Simplificació
Administrativa aprovada en la darrera legislatura.

En l’àmbit del finançament, donem suport a les empreses en
la recerca de fonts de finançament, ICF, inversors.... i transformarem AVANÇSA en una eina d’inversió estratègica empresarial.

Les pimes turístiques de Catalunya fa temps que manifesten les seves queixes per l’intrusisme, que afecta a
l’allotjament, les agències de viatges ... ¿Quines mesures pensen adoptar al respecte?
Treballem intensament per combatre l’economia submergida, protegir els usuaris turístics, defensar el marc de competència lleial i garantir la qualitat turística dels serveis turístics i, per extensió, de la nostra destinació.
Un exemple clar d’aquesta tasca és la posada en marxa d’una
normativa d’allotjaments turístics pionera a Europa amb
tres objectius principals: evitar la competència deslleial, fer
aflorar una activitat d’economia submergida i garantir una
oferta d’allotjament de qualitat. Aquesta normativa ha fa-
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cilitat el procés de regularització d’apartaments i habitatges
d’ús turístic. L’evolució d’establiments regularitzats i inscrits al
Registre de Turisme de Catalunya és de progressió constant.

Davant la davallada de visitants russos i la inestabilitat
econòmica global, quina és l’actual estratègia en els
mercats internacionals?
Catalunya és una potència turística i volem continuar sentho. L’any passat, més de 21 milions de turistes van visitar el
nostre país. Hem d’apostar perquè els turistes que ens visitin facin més despesa al nostre país i descobreixin parts de
Catalunya diferents a Barcelona i les nostres platges.
La xarxa de dotze centres de promoció turística (CPT) ubicats a mercats internacionals estratègics és una eina fonamental per fer arribar l’oferta turística catalana a l’exterior.
Catalunya és una destinació prou forta i prou diversificada a
nivells mercats com per compensar les possibles davallades
d’alguns emissors en situacions conjunturals puntuals.
Continuarem treballant amb el conjunt del sector en explorar nous mercats emergents i en consolidar Catalunya com
a destinació de destinacions, una destinació que cada cop
s’ha de distingir més per la diversitat de productes turístics
i l’aposta per la qualitat i la sostenibilitat d’aquests.

S’ha declarat el 2016 l’Any de la Gastronomia i l’Enoturisme. Ens podria explicar quines són les accions que
es duran a terme en el marc de la promoció d’experiències de turisme gastronòmic i d’enoturisme durant
aquest any?
En el marc del reconeixement de Catalunya com a Regió
Europea de la Gastronomia 2016, l’Agència Catalana de
Turisme ha declarat 2016 com a Any de la Gastronomia i
l’Enoturisme.
Aquest any temàtic suposa una oportunitat per a centrar els
esforços promocionals turístics de Catalunya en accions especifiques i genèriques lligades a les experiències de turisme gastronòmic i d’enoturisme, amb l’objectiu de posicionar
la gastronomia catalana com a element clau de singularització i com un dels principals eixos definidors de la identitat de
la nostra destinació turística. Aquest pla incorporarà, entre
moltes altres, accions molt destacades com ara :
•

Benvinguts a Pagès (juny). Cap de setmana de portes
obertes a les explotacions agrícoles i ramaderes coorganitzat per la Generalitat i la Fundació Alícia. El públic
s’acostarà als productors, que podran mostrar les seves
explotacions, oferir tastos i comercialitzar producte.

•

Congrés Internacional d’Enoturisme (abril). Dues jornades de debat i reflexió sobre l’experiència d’enoturisme al món i de quina manera cal orientar l’oferta a les
noves tendències de demanda (Sant Esteve Sesrovires)

•

Mercat d’Escapades (maig) orientat a la Gastronomia
i l’Enoturisme. El territori s’acosta al públic oferint experiències enogastronòmiques concretes i comercialitzant-les directament.

•

Buy Catalunya 2016 de Gastronomia i Enoturisme (octubre). L’acció promocional més important de l’any, que
facilita 2.000 reunions de comercialització entre oferta
i demanda, es dedica a la Gastronomia i l’Enoturisme.

•

Exposició sobre el Celler de Can Roca al Palau Robert i
a Girona. Posteriorment itinerant a les principals capitals europees, especialment prioritzant les capitals de
les altres “Regions Europees de Gastronomia”.

Quines previsions tenen per aquest any 2016?
Esperem que aquest 2016 sigui un any turístic positiu com
han estat els últims anys. Res ens fa pensar que no anirà
bé, tot i que cal tenir en compte que el turisme és un sector
sensible i que temes conjunturals aliens a l’activitat turística
que no es poden controlar poden afectar els fluxos turístics.
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Associació
BENVINGUTS A L’ASSOCIACIÓ
Nous socis 2016.
Durant aquest primer trimestre de l’any, s’han incorporat 3
nous socis als quals volem donar la benvinguda.

- Restaurant Mas Sorrer de Gualta
- Hotel Hípica Park de Platja d’Aro
- Restaurant Entre dos mons de Palamós
També volem agrair a tots els socis que dipositen la seva
confiança en nosaltres amb la seva renovació any rere any.
GRÀCIES!

BÀRBARA HALLÉ, NOVA PRESIDENTA DEL GREMI
El passat 14 de març es van renovar els càrrecs de la junta directiva de l’Associació en el marc de l’assemblea general,
que es va dur a terme a les instal·lacions de Costa Brava Centre.
L’Associació estrena nou equip directiu, encapçalat per la
Bàrbara Hallé, copropietària i directora de l’Hotel Sant Roc
de Calella de Palafrugell, qui substituirà a la Montse Closas
de l’NM Suites Hotel de Platja d’Aro, que deixa el càrrec
després de anys al capdavant de l’Associació i passa a ser la
vicepresidenta d’hotels.

del Celler de la Planassa i el Baretu de Palamós; i en Joan
Francesc Recio del Càmping Les Medes de l’Estartit, com
a vicepresidents de restaurants, bars i càmpings, respectivament. Els càrrec de tresorera el durà a terme la Maria
Casellas de l’Hotel Restaurant Casamar de Llafranc, i el de
secretari l’Òscar Portelo, de l’Hotel Hostalillo de Tamariu.

La resta de l’equip directiu el formen en Joan Carles Sánchez
de l’Es Portal Hotel Gastronòmic de Pals; la Maria Ferriol

Moltes gràcies i benvinguts!

Foto: D’esquerra a dreta: Albert Vall, Sandra Baliarda, Maria Casella, Joan Carles Sánchez, Bàrbara Hallé, Montse Closas, Maria Ferriol, Joan
Francesc Recio, Òscar Portela, Irene Elías i Lluís Soldevila.
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Associació
LA FORMACIÓ, EL MILLOR RECURS PER A LA MILLORA
La 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.
El programa de formació del primer semestre del 2016
conté un total de 38 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 la situació laboral actual.

PROGRAMA DE
FORMACIÓ
BONIFICADA
GENER - JUNY
2016

El programa es pot consultar i descarregar a:
www.grupcostabravacentre.com
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.

www.grupcostabravacentre.com
www.aulagastronomicadelemporda.com

D’altra banda, s’ofereix la possibilitat d’organitzar cursos 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 client.
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 a través de les cotitzacions
obligatòries a la Seguretat Social d’empreses i treballadors,
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.
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Per a més informació:
Iris Montero
Sandra Aguiló
972 600 069
imontero@grupcostabravacentre.com
saguilo@grupcostabravacentre.com

Associació
LA UNIÓ D’HOSTALERIA INFORMA SOBRE LA GESTIÓ
D’AL·LÈRGENS ALIMENTARIS
Us recordem que des del 13 de desembre de 2014, els establiments de restauració han d’informar als clients de la presència d’ingredients al·lergògens en els plats que serveixen.
Els objectius d’aquesta normativa són, per una banda, que
els clients puguin prendre decisions amb coneixement de
causa, i per l’altra, que els establiments de restauració evitin
accidents i donin la màxima qualitat i garantía de servei.
Per tant, cal que els establiments disposin de la informació
dels ingredients al·lergògens dels plats en suports accessibles als comensals com per exemple la carta, rètols i etiquetes informatives, fitxes tècniques de plats, etc.

•

Atenció a consultes

•

Organització de cursos especialitzats en la matèria

•

Servei d’assessorament i elaboració de les fitxes tècniques de plats.

•

Models de fitxes tècniques de plats per tal d’adaptar el
receptari a la normativa.

•

Etiquetes adhesives informatives sobre el compliment
de al normativa per part de l’establiment.

•

Disseny de cartes i menús per a una nova imatge 2016.

Per aquest motiu, des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria
i Turisme Costa Brava Centre, amb l’objectiu d’ajudar als establiments d’hostaleria a adaptar-se de manera fàcil i àgil a
aquesta nova obligació, oferim els següents serveis:

SALÓ FORMACIÓ, OCUPACIÓ I EMPRESA
Els dies 3 i 4 de març es va participar a la 4a edició del Saló
de la Formació, l’Ocupació i l’Empresa, que es va dur a terme
a la Bòbila de Palafrugell.

L’Associació va ser-hi present amb un estand informatiu on,
a banda d’informar sobre l’entitat, es van recollir currículums per incorporar a la borsa de treball.

El Saló de la Formació, l’Ocupació i l’Empresa és un espai de
trobada entre persones treballadores en actiu i en situació
d’atur, estudiants, persones emprenedores i empresaris. Té
l’objectiu de dinamitzar i donar una sortida adequada a les
necessitats de cobertura de llocs de treball, així com agilitzar els contactes i processos que s’escauen, etc.

Durant els dos dies es van recollir prop de 200 CV que es
filtraran i s’incorporaran a les bases de dades de sol·licitants
per als associats que així ho requereixin.

IV SALÓ
FORMACIÓ
OCUPACIÓ
EMPRESA

PROGRAMA
museu del suro i la bòbila

PALAFRUGELL
3 I 4 DE MARÇ de 2016
horari:

DIJOUS 3 de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 19 h
DIVENDRES 4 de 9.30 h a 13.30 h

entrada gratuïTA
SEGUEIX-NOS A #SaloBE
Versió 02 03 2016

Foto: Neus Colomer a l’estand de l’Associació al Saló.
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Associació
CONTRACTACIÓ D’ELECTRICITAT AL MILLOR PREU I
AMB LES MILLORS CONDICIONS
En la situació actual del mercat elèctric, amb més de 150 comercialitzadores competint per captar quota de mercat, amb ofertes difícils d’interpretar o de curta durada, i fins i tot amb diverses empreses que incompleixen els acords pactats amb els seus
clients, la Unió d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centres’ha entrevistat i ha obtingut informació d’una part representativa
d’aquestes comercialitzadores, i ha signat dos avantatjosos convenis de col·laboració, un amb una comercialitzadora de referència, GAS NATURAL-FENOSA i l’altra amb una enginyeria especalitzada en la contractació elèctrica, ENERGESTIC.

CONVENI AMB GAS NATURAL/FENOSA

CONVENI AMB ENERGESTIC

•

Tots els associats poden acollir-se a una tarifa preferencial per a socis, basada en el Plan Negocio Multipunto,
amb un preu per kWh altament competitiu.

•

Aquesta tarifa tindrà validesa durant un any des del moment de la seva contractació.

Servei d’assessoria personalitzada en estalvi energètic. En
són clients diversos hotels i restaurants associats, que han
garantit la seva satisfacció amb el servei, que els ha reportat
estalvis significatius en la seva facturació. El conveni inclou:

•

•

9

Prèviament us visitarà un consultor de Gas Natural/Fenosa, per veure quina és la situació actual de contractació de l’establiment.
En cas de modificació de tarifa durant l’any (només per
a noves altes) la Unió d’Hostaleria Costa Brava Centre
i Gas Natural-Fenosa ho comunicaran per correu electrònic i al butlletí trimestral Timó.

•

Estudi personalitzat del consum de cada establiment en
funció de les darreres 6 o 12 factures (segons períodes
d’obertura).

•

Presentació d’informe a l’establiment amb la millor proposta del mercat segons consums i potències.

•

Un cop es té el vistiplau de l’establiment, gestió del canvi de comercialitzadora.

•

Supervisió de les factures per controlar la correcta aplicació dels acords pactats per part de la mateixa i informe anual de consum.

•

Revisió anual de les condicions de contractació amb
l’empresa comercialitzadora.

•

A aquells contractes de més de 50kW contractats s’inclou un sistema de seguiment avançat per conèixer en
detall el perfil del consum del client.

•

El servei és totalment gratuït.

•

Opció a accedir als punts 1 i 2 a través de l’associació
per garantir l’anonimat si així es desitja.

Pagues molt de la
factura de llum o gas
del teu negoci?

Tenim la solució
Estem a prop teu
Truca’ns i comprova-ho

L’equip comercial de l’empresa us assessorarà segons les vostres necessitats: hotels, cuines de restaurants i bars, terrasses exteriors
amb escalfa-patis, etc.
Visita prèvia per tal de poder valorar l’opció més adient pel client.

Carrer del Vilar 37, C.P 17200, Palafrugell
Tel: 972 30 68 71 Mòbil: 630 95 67 31

Associació_Pla de Quallitat
COM ÉS UN HOTEL SOSTENIBLE?
Cada vegada hi ha una major consciència de la necessitat de tenir cura del medi
ambient en més àmbits, i un d’ells, en alça, és el turisme. Cada cop més la sostenibilitat
és un ítem que el client té en compte a l’hora d’organitzar les seves vacances.
Segons un estudi de 2014, realitzat pel Global Sustainable
Tourism Council i l’Institut Tecnològic Hoteler (ITH), el 90%
dels viatgers tria un hotel sostenible i el 34% està disposat
a pagar per allotjar-se en establiments amb aquests criteris.

Què converteix un hotel en sostenible?
L’hotel sostenible és aquell que a l’hora de planificar i executar
la seva gestió, planteja mesures mediambientals que ajudin
a preservar l’entorn que els envolta, estalvia aigua i energia,
redueix les seves emissions en l’ús de combustibles fòssils i
gestiona adequadament els residus que produeix assegurant
d’aquesta manera, un producte turístic d’alta qualitat i de llarga durada, i a més fa conscient al client de l’excepcionalitat de
la seva visita.

Com pot un allotjament acreditar la seva sostenibilitat ?
Per tal d’acreditar la sostenibilitat d’un establiment, es pot
implantar un sistema de gestió ambiental en les teves activitats diàries, ja sigui seguint les normes internacionals ISO
14001: 2015, el Reglament Europeu EMAS III, Eco Etiqueta
Europea, o el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de
la Generalitat de Catalunya.

Quines mesures duu a terme per ser sostenible?
•

Reduir l’impacte en l’entorn: això es fa a través de diverses mesures, com integrant l’hotel al màxim amb l’entorn
a l’hora de la seva construcció per respectar la biodiversitat i cuidar l’harmonia del paisatge; reduir els residus
generats, mitjançant el reciclatge per exemple; no explotar insosteniblement els recursos naturals de la zona (no
crear un camp de golf a una zona amb poca aigua, per
exemple); fer una piscina ecològica, etc.

•

Utilitzar materials reciclats i orgànics: això es contempla
tant amb els materials de construcció (el més naturals
possible, fusta certificada...), però també considerant
l’alimentació: aliments d’agricultura ecològica, i l’alimentació: productes de neteja biodegradables, etc.

•

Respectar la cultura de la zona i maximitzar els beneficis
econòmics i socials de la comunitat local. Que el consum
repercuteixi en els comerços autòctons i els treballadors
siguin locals i amb condicions de treball dignes.

•
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Reduir al màxim la despesa energètica, mitjançant il·
luminació LED per exemple o amb electrodomèstics eficients i apostant per les renovables: panells solars, etc.
Ha de complir amb els principis de construcció bioclimàtica per aprofitar al màxim els recursos naturals.

Des del Pla de Qualitat Costa Brava Centre us podem aconsellar el sistema de gestió ambiental més
adequat pel vostre negoci. Podeu contactar amb
noslatres al 972313702 o a
ncolomer@grupcostabravacentre.com

Associació_ Aula Gastronòmica de l’Empordà
ELS PROVEÏDORS RENOVEN LA SEVA
CONFIANÇA EN L’AULA
L’Aula ha renovat els convenis de col·laboració per aquest 2016 amb les següents empreses:

Empordàlia

Fruites Gonzalez

Seremex

La Fleca de l’Empordà

Complet Hotel

Avícola Maria

Òpera Lloguers

Frima

Rational

Puralia – H20

Castey

Alhora, l’empresa PEC Eficient Cooking Solutions s’ha afegit
com a nou proveïdor:
PEC és una empresa nacional especialitzada en l’estudi,
consultoria, disseny, projectes i venda d’equipament per a
hostaleria, alimentació i col·lectivitats.
Especialitzats en equipar grans cuines de principi a fi: envasat al buit, preparació i cocció, rentat de vaixella i utensilis,
aplicacions tecnològiques i estalvi energètic, entre d’altres.
Assistència tècnica i central de recanvis.

Moltes gràcies per la vostra confiança!
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Associació_ Aula Gastronòmica de l’Empordà
TALLER DE PASQUA
El taller de Pasqua és un dels habituals i dels més demandats
de l’Aula. És una opció lúdica i alhora formativa per als petits
de la casa durant les vacances escolars de Setmana Santa.
El taller va dirigit a nens i nenes d’entre 6 i 12 anys, que aprendran a elaborar plats i dolces típiques d’aquesta festivitat.
Els vostres petits encara no l’han fet mai? Si els hi agrada i estan interessats en la cuina, ho han de provar!
Dates : 21, 22, 23 i 24 de març
Horari : de 09.00 h a 13.00 h
A càrrec de : Isabel Zaro
PREU : 50,00 € / nen

Brunyols de bacallà
Pizza de quaresma
Brioix de la mona de pasqua
Ous de Pasqua

TALLERS DE CUINA
Per als propers mesos, l’Aula ha programat diversos tallers de cuina tant per a professionals com amateurs:

AVUI CUINO JO...
Aquesta activitat és una de les bàsiques de la programació de l’Aula, que consisteix en l’elaboració d’un menú o plats concrets
entre els participants i el cuiner. L’activitat acaba amb la degustació dels plats elaborats.
Amb Jaume Font del Restaurant Sa Punta
Data : 14 d’abril 2016
Horari : de 19.30 h a 21.30 h
Preu: 28,00 € / persona

Amb Toni Izquierdo del Restaurant Mas dels Arcs
Data : 25 de maig 2016
Horari : de 19.30 h a 21.30 h
Preu: 28,00 € / persona

CUINA D’AUTOR
En aquest taller, els participants assisteixen a l’elaboració dels plats proposats pel xef en qüestió. A l’acabar, també fan la degustació tots plegats.

Amb Fina Puigdevall del Restaurant Les Cols **
i del Mas de Torrent
Data : 5 de maig 2016
Horari : de 16.00 h a 19.00 h
Preu: 30,00 € / persona
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SOPARS MARIDATS
Una experiència gastronòmica en un sentit absolut.

El mes de febrer es va iniciar la 4a edició de la campanya
gastronòmica Sopars Maridats amb els restaurants de la
Cuina de l’Empordanet, de la Cuina del Vent i els cellers de
la DO Empordà.

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.

Cada divendres del 12 de febrer al 10 de juny (exceptuant
el divendres de Setmana Santa) es duran a terme aquests
sopars maridats, que consten de menús confeccionats per
cada parella formada per un cuiner i un cellerer, que han
treballat conjuntament per oferir la millor combinació entre els plats i els vins que formen el menú. S’oferiran un total
de 30 sopars.

Les etiquetes que es promouran perquè els usuaris participin de la campanya a les xarxes socials seran: #soparsmaridats2016 #cuinaempordanet #cuinadelvent i #doemporda.

Aquesta campanya va néixer amb l’objectiu d’oferir una proposta gastronòmica en un sentit total, empordanesa i d’alta
qualitat. També d’enfortir i consolidar relacions entre els
cellers i els restaurants, que són els dos col·lectius que fonamenten la riquesa de la gastronomia empordanesa. Així
com d’aconseguir dinamitzar el sector en una època de l’any
on hi ha poc moviment turístic a la zona, mobilitzant els públics locals i nacionals.

www.cuinadelempordanet.net
/CuinadelEmpordanet
@CuinaEmpordanet

www.lacuinadelvent.com
/LaCuinadelVent
@LaCuinadelVent

www.doemporda.cat
/DOEmpordà
@DOEmpordà
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Foto esquerra a dalt: Presentació 1er sopar maridat al restaurant SA
cova. D’esquerra a dreta: Toni Izquierdo, David Lamana, XX i Miguel
Coronado.
Foto esquerra a baix: Sopar maridat al restaurant Rosa dels Vents.
Foto dreta: Sopar maridat al restaurant SA cova.

DIA
12
febrer
19
febrer

26
febrer

4
març

11
març

18
març

1
abril

8
abril

RESTAURANT

CELLER

SA cova Platja d’Aro

Clos d’Agon

Llevant Llafranc

Masia Serra

Emporium

Arché Pagès

Castelló d’Empúries

15
abril

Sa Punta Platja de Pals

Bodegues Trobat

El Molí Pont de Molins

Mas Estela

Rosa dels Vents Platja d’Aro

Espolla

Antaviana Figueres

Oliveda

La Gamba Palamós

Vinyes
d’Olivardots

Duran Figueres

Can Sais

El Roser 2 L’Escala

Roig Parals

Can Jeroni Figueres

AV Bodeguers

Aigua Blava Begur

Celler d’en Guilla

Els Pescadors Llançà

Arché Pagès

Vicus Pals

Oliver Conti

27 maig

La Quadra Maçanet de Cabrenys

*la vinyeta

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

22
abril

RESTAURANT

CELLER

Es Portal Pals

Castell de Perelada

Fornal dels Ferrers Terrades

Celler d’en Guilla

Casamar

Martí Fabra

Llafranc

Aires Peralada

Mas Llunes

La Plaça Madremanya

Vinyes dels Aspres

Mas de Torrent Torrent

Pere Guardiola

Aradi Platja d’Aro

Martin Faixó

La Cuina d’en Norat Roses

Roig Parals

La Costa Platja de Pals

Mas Llunes

Rectoria Espinavessa

Masia Serra

Bo.TiC Corçà

*la vinyeta

La Xicra Palafrugell

Espelt

Mas dels Arcs Palamós

Hugas de Batlle

3 juny

Calèndula Regencós

Terra Remota

10 juny

Els Tinars

Mas Oller

29
abril

6
maig

13
maig

20
maig

Llagostera

Cuina de l’Empordanet

LES RECEPTES DE LA CUINA DE L’EMPORDANET
A EL NOU BAIX EMPORDÀ
A finals del passat any, es va iniciar una col·laboració amb la revista El Nou Baix Empordà en la qual cada mes i durant 20 de
consecutius es publicarà una recepta a càrrec dels xefs dels restaurants membres del col·lectiu la Cuina de l’Empordanet.
Seguiu-les!

LA CUINA DE L’EMPORDANET

Xef de cuina

www.hotelcaladelpi.es | www.hotelcaladelpi.es

Llom de rap daurat amb minestrone de
verdures i trompetes de la mort

Ingredients

Llafranc

Coca de tataki de tonyina
amb bolets suaument escabetxats

Ingredients

Demaneu al peixater que us netegi el rap, traient-li l'espina central, i
fent 4 filets igualats. Poseu l'espina i els retalls sobrants en una olla
amb 11/2 L d'aigua freda. Afegiu la ceba pelada tallada a rodelles,
una pastanaga pelada, la fulla de llor i el blanc del porro. Que bulli a
foc molt fluix durant 20 min. Coleu el brou resultant a una olla neta.
Talleu les tomates en rodelles primes, picoleu el julivert toscament, i
barregeu-lo tot amb la clara de l'ou. Aboqueu aquesta preparació al
brou de peix, poseu-hi sal, i feu-lo bullir molt a poc a poc, quasi bé
que sigui com un lleuger tremolor, fins que observeu que el brou
queda clarificat, completament transparent i daurat, aproximadament
1 hora. Coleu amb cura mitjançant un colador fi i reserveu.

Per a 4 persones

24 navalles
Caviar d'oli (opcional)
All i oli d'algues:
20 gr. rovell pasteuritzat
75 gr. (aprox.) oli d'oliva/gira-sol
½ all cru
Sal i pebre
25 gr. d'algues marines
Cruixent romesco
2 pebrots vermells
5 Tomàquets
1 ceba
1 cap d'alls
2 llesques de pa torrat
150 gr. fruits secs
300 cl. oli
100 cl. vinagre

Picoleu totes les verdures en dauets petits i regulars, menys les
pastanagues mini. Bulliu-les, també les pastanagues, amb aigua
amb sal, i quant siguin cuites, escorreu-les be. Netegeu els bolets
amb cura.
En una paella antiadherent, saltegeu amb oli d'oliva els bolets,
salpebreu-los i reserveu-los. A la mateixa paella, saltegeu les verdures
i salpebreu-les, incorporeu la meitat dels bolets saltats i reserveu-los
també. Saltegeu les mini
p a s ta n a g u es . Fi na lm en t,
salpebreu els lloms de rap, i
amb una mica d'oli d'oliva nou,
saltegeu-los fins que quedin
daurats per fora i sucosos per
dins.

Ingredients

Preparació:
Per fer l'all i oli d'algues: passem pel turmix el rovell pasteuritzat, l'all, les
algues marines, la sal i el pebre. Un cop fet, anem afegint poc a poc l'oli
fins que ens quedi ben lligat.

Oblea de pasta brick
Salsa romesco

Llom de tonyina vermella

Per fer el cruixent de romesco: ho posem tot a escalivar al forn amb un
raig d'oli d'oliva i sal a 220º durant uns 25 min. (menys el pa, el vinagre i
els fruits secs). Seguidament, pelem totes les hortalisses i les posem en un
vas on hi afegim el pa torrat, els fruits secs, la sal i el pebre, i ho triturem tot
amb 300 cl. d'oli i 100 cl. de vinagre. Finalment, barregem amb una
mica de farina per agafar textura i estirem la massa entre dos papers
sulfuritzats (ho hem d'estirar molt bé perquè quedi ben prim) i ho posem al
forn a 140º durant 5 min. per aconseguir el cruixent.

Bolets de temporada:
rossinyol, cama groc, rovelló,
llengua de bou, cep....
Ceba tendre
Pastanagues
Tomàquets xerris
Oli d’oliva suau
Vinagre de vi blanc

Servir: traiem la navalla de la clova i la tallem en tres talls. La tornem a
posar a la seva clova (opcional, d'aquesta manera és més fàcil de menjar).
Posem per sobre les navalles l'all i oli d'algues, el caviar d'oli i, per últim, el
cruixent de romesco just abans de menjar per evitar que amargui.

Sal, pebre de colors en gra,
romaní, farigola, fulla de
llorer
Brots i/o germinats
(Sakura mix)

La recepta

IVAN BEUMALA Xef de l'Hotel Restaurant Sa Punta

MARC GASCONS Xef de Restaurant Els Tinars

Platja de Pals

www.elstinars.com

www.hotelsapunta.com

Arròs de Pals amb rap,
carxofes i gamba
Ingredients
per a 4 persones

Preparació:
Per a la base de la coca: pintem una fulla de pasta brick amb una mica
de salsa de romesco, l'enrotllem, i la coem al forn durant 5 min a 175ºC,
fins que quedi ben cruixent.

160 gr. d'arròs de
Pals Carnaroli

Per al tataki de tonyina vermella: tallem el llom amb forma de prisma
rectangular, i el marquem per les quatre cares en una paella ben calenta
amb una goteta d'oli (és molt important que la cocció no superi 1 mm per
cada cara, el centre ha de quedar ben cru).

320 gr. de llom de rap
1 all tendre
1/2 ceba tendre

Per a l'escabetx de bolets: posem en una cassola l'oli, les herbes
aromàtiques, la sal, la barreja de pebres, i una miqueta de vinagre
(aprox. 50 cc de vinagre per 1000 cc d'oli). Hi afegim les verdures,
tallades com més ens agradin, però de manera que aconseguim un
temps de cocció similar entre totes elles. Ho posem a sobre de la planxa
per coure les verdures d'una forma suau (com si confitéssim). Quan
aquestes ja són cuites, és el moment d'afegir els bolets nets i tallats.
Retirem la cassola de la planxa i deixem que es coguin els bolets mentre
es refreda l'oli.

2 carxofes petites i tendres
4 peces de gambes grans
Fumet blanc de peix suau
2 cullerades de sofregit
Sal i oli d'oliva

Presentació: en un plat, hi posem una gota de salsa de romesco. A
sobre, hi col·loquem la coca i la tonyina. Per sobre, hi escampem una
mica de bolets i una mica de la verdura de l'escabetx. Rematem amb uns
quants brots ben frescos.

Preparació:

Eriçons de mar, ou i tòfona
Ingredients
per a 4 persones

En primer lloc, netejar, tallar i saltejar les carxofes.

Per al rovell d'ou
3 ous de pagès
10 g d'oli d'oliva verge extra
10 g de soja
10 g oli de tòfona
Sal fina

Seguidament, posar l'all tendre i la ceba en un cassó amb un raig d'oli.
A continuació, afegir l'arròs i també el sofregit donant-li tres voltes i, tot
seguit, anar afegint el fumet de peix de mica en mica i sense parar de
remenar amb l'ajuda d'una espàtula per tal que quedi ben cremós. A
mitja cocció, afegir les carxofes i, a l'acabar, un raig d'oli perquè ens ajudi
a que quedi més cremós.

Per als eriçons de mar
20 eriçons de mar

D'altra banda, cuinar el medalló de rap i les gambes pelades a la planxa
per tal que quedi ben daurat de fora i poc fet de dins. Reservar en un
cassó amb una mica d'oli.
Presentació: amb l'ajuda d'un anella metàl·lica o similar, disposar l'arròs
al mig del plat calent, posar el rap i la gamba al cim i finalitzar amb un
raig d'oli verge i sal gruixuda. Decorar al gust.

Per a la tòfona
20 g de tòfona negra

A l'hivern, els oriços, com els anomenem els ganxons, estan en plena
temporada. Per a mi aquests animals –de la família dels equinoderms,
també coneguts com a eriçons de mar, garotes o garoines–, són dels
millors productes del mar. El nostre mariscador de confiança és en
Josep Maria, que ens els porta vius, del dia, acabats d'agafar i sense
haver estat fondejats.
Aquest plat se'm va acudir un dia que vam anar al Koy Shunka, el
restaurant que acabava d'obrir en Hideki Matsuhisa després del
Shunka. Em van servir un sashimi de diferentes parts de la tonyina que
portava oriços, ou i tartufo bianco… i em va agradar molt. Em va
recordar un plat que fèiem a l'Esguard, del Miguel Sánchez Romera,
que combinava aquest marisc amb rovell d'ou. D'aquesta manera va
sorgir la fórmula dels oriços amb ou i tòfona: senzilla però rodona, ideal
per degustar-ho en tres mossegades.

Preparació:
Per al rovell d’ou
Trenqueu els ous en un bol. Separeu les clares dels
rovells i aprofiteu les clares per a una altra
elaboració.
Poseu els rovells en un altre bol. Prepareu un bany
maria a 55º on hi càpiga el bol dels rovells.
Emulsioneu bé amb la soja, l'oli d'oliva, l'oli de
tòfona i poseu a punt de sal.
Per als eriçons de mar
Al moment de muntar el plat obriu els eriçons amb
unes tisores petites o amb una guillotina especial.
Netegeu-los amb aigua de mar i retireu-ne la carn.
Reserveu-ho.

Emplateu i serviu de la següent

manera: Amb l'ajut de 4 cèrcols
metàl·lics, poseu el trinxat de
verdures i trompetes. A sobre, el
llom de rap daurat i cobrim amb
la resta de trompetes i una
pastanaga tallada pel mig.
Servim el consomé amb una
gerra o sopera directament ja a
la taula del menjador.
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La recepta

Xef del Restaurant SA cova | NM Suites Hotel
Platja d'Aro

www.xxxxxxxxx.xxx

www.hotelcasamar.net

Navalla cuita a baixa temperatura

Preparació:

Per a 4 persones

1 cua de rap aprox. 1,25 kg
200 gr. trompetes de
la mort – o altre tipus
de bolet de temporada –
50 gr. mongetes verdes
2 pastanagues
8 mini pastanagues
1 carbassó
1 manat d'espàrrecs verds
1 nap petit
1 xirivia
1 ceba
1 porro
2 tomates vermelles
1 fulla de llor
1 ou
Unes fulles de julivert
Oli d'oliva, sal i pebre

DAVID LAMANA

QUIM CASELLAS Xef del Restaurant Casamar

Sallés Hotel & Spa Cala del Pi | Platja d'Aro

LA CUINA DE L’EMPORDANET

La recepta

La recepta

ENRIC HERCE Restaurant Rosa dels Vents
Xef de cuina

LA CUINA DE L’EMPORDANET

LA CUINA DE L’EMPORDANET

La recepta

Per a la tòfona
A l'hora de muntar el plat, lamineu la tòfona i talleula a la juliana finalment.
Muntatge
Poseu l'ou emulsionat en un plat soper. Fiqueu-hi a
sobre els eriçons de mar i escampeu-hi la tòfona pel
voltant.
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LA GAROINADA DE CUINERS A TAMARIU
El passat 29 de febrer es va celebrar la ja tradicional garoinada d’amics cuiners, organitzada per la Cuina de l’Empordanet. La diada va comptar amb prop de 120 assistents,
entre els quals destaquem a Pitu Roca del Celler de Can
Roca; els xefs estrellats Benvingut Aligué i Carles Gaig; el
secretari general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, David
Mascort; i el director territorial de Catalunya de La Caixa,
Jaume Massana.

Es va donar inici a la diada amb la garoinada a la platja dels
Liris de Tamariu, amb el posterior dinar a les instal·lacions
de l’Hotel Tamariu. Acabat el dinar, es va mantenir la tradició
de cantar unes cançons a càrrec de diferents components
en una mena d’homenatge a Pere Bahí. Entre els que van
cantar trobem el grup d’havaneres Els Cremants; l’ex-component de La Trinca Miquel Àngel Pasqual; i en Pep Picas.

Enguany, la diada va servir per retre homenatge als recentment traspassats Pere Bahí i Rafel Sabadí, ambdós membres
de Cuina de l’Empordanet.

Foto esquerra: Foto de família dels assistents.
Foto dreta: D’esquerra a dreta: Pep Rodríguez, Anna Casadevall, Cecília Patxot i Montse Soler.

TAST I TASTETS AL CASINO DE PERALADA
El dijous 7 d’abril alguns dels xefs del col·lectiu la Cuina de
l’Empordanet oferiran un menú especial al restaurant del
Casino Peralada sota el nom de “Tast i Tastets”.
El menú, confeccionat especialment per a l’ocasió constarà de:

Brandada de bacallà sota un vel de mel, mil flors i pinyons
Xef Iolanda Bustos – Restaurant La Calèndula
Conde Valdemar Rosé. DO La Rioja
Mil fulls de fetge gras d’ànec amb codony
Xef Toni Izquierdo – Restaurant Mas dels Arcs
Viñas del Vero Gewuztraminer Colección. DO Somontano

GRUP PERALADA 2016

-

Cuina de l’Empordanet

Tast i Tastets

Suquet de lluerna i gamba

presenta

Xef Miquel García – Restaurant Terramar
Perelada Finca La Garriga Blanc. DO Empordà
Filet de porc amb albergínia fumada
Xef David Lamana – Restaurant Sa Cova
Carlota d’Oliver Conti. DO Empordà
Recuit de Fonteta amb textures de mel

la cuina de l’empordanet

Xef Filip Geers – Restaurant La Costa
Perelada Garnatxa de l’Empordà 12 anys. DO Empordà
Terra de xocolata blanca amb panacota, cítics i gerds

DIJOUS 7 D’ABRIL 20.30H

ciutadans

Xef Jordi Sabadi – Restaurant El Roser 2
Néctar PX González Byass. DO Jerez-Xérès-Sherry
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Costa Brava Verd Hotels_Petits Grans Hotels de Catalunya

ACCIONS COMERCIALS DEL PRIMER TRIMESTRE
Durant el primer trimestre de l’any s’han dut a terme diferents accions comercials a fires i workshops amb l’objectiu
principal de donar a conèixer la nostra oferta hotelera, i especialment aquella dedicada a turoperadors i agències especialitzades amb turisme actiu.

A més, el mes de gener vam veure publicat el nou catàleg de Petits
Grans Hotels de Catalunya, i breument, començarem amb la distribució del nou catàleg de Costa Brava Verd Hotels!

FITUR
Aquest any, hem assistit a FITUR del dimecres 20 al divendres 22
de gener, dies dedicats al mercat professional.
L’edició de FITUR d’enguany ha tancat amb els millors números de
la seva història, amb més de 232.000 visitants, entre professionals
i públic final, un 6% més que 2015. La participació professional
ha augmentat un 2% respecte l’edició anterior, amb un total de
124.659 visitants.
Com cada any, CBVH i PGHC hem tingut una taula de treball dins
de l’estand de l’Agència Catalana de Turisme, on es varen realitzar
un total de 16 entrevistes amb TTOO, 6 entrevistes amb portals
online, i 10 entrevistes més amb altres empreses de serveis. 7
de les entrevistes amb TTOO van ser dins el marc del Workshop
B2B organitzat per FITUR, que valorem molt positivament.

Foto: L’estand a la fira de FITUR.

Workshop Costa Brava a
Brussel·les

Trobada Cyclesummit a
Murcia

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona va organitzar el dia 1
de març una jornada de treball amb turoperadors i agents de viatges belgues, que va aplegar prop d’un centenar de professionals
del sector.

Un grup de turoperadors alemanys porta 7 anys organitzant una
trobada entre operadors de cicloturisme. L’objectiu de la trobada
és la de crear sinèrgies entre les diferents empreses, receptives i
emissores, de tot Europa.

Durant el workshop, vam poder constatar la bona salut del mercat belga, que ens va traslladar àmpliament que la inestabilitat en
altres països del Mediterrani fan que els clients es decantin en
gran mesura per les costes catalanes de cares a les seves vacances aquest estiu.

La trobada es fa cada any en un punt diferent d’Europa, i enguany
el lloc escollit ha estat Murcia.

Vam poder exposar i vendre els nostres hotels a una vintena
d’agents, que es van mostrar molt interessats en la possibilitat de
col·laborar amb nosaltres.

Ha estat una acció satisfactòria en la que hem pogut valorar l’estat del segment cicloturisme a Europa, visiblement dominat pel
mercat alemany, i a més, bastant hermètic i de difícil accés. Des
d’aquí, continuarem treballant per poder accedir a aquest mercat
i a aquest segment.

Fotos: Durant el Workshop Costa Brava a Brussel·les.
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Vist a les Xarxes

Notícies, actualitat i fotografies del nostre territori i sector a les xarxes socials.
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Cooperativa_Laboral Fiscal

NOVETATS PER A LA GESTIÓ I CONTROL DE LES
BAIXES I ALTES PER INCAPACITAT TEMPORAL
L’1 de desembre de 2015 va entrar en vigor l’ordre
ESS/1187/2015 del 15 de juny, per la que es desenvolupa
el Reial Decret 625/2014 del 18 de juliol, on es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per
incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta cinc
dies de la seva durada.
Pel que fa als processos que es trobaven en curs a la data
esmentada i que no hagin superat els 365 dies, es tramita-

ran amb els nous models de comunicats mèdics, encara que
aquests i els informes complementaris s’expediran amb la
periodicitat de la normativa anterior.
En els processos de recaiguda en procés d’IT que s’haguessin iniciat abans del 1 de desembre de 2015, quan la nova
baixa medica s’expedeixi amb posterioritat a aquesta data,
els serà aplicable els nous models i les regles de periodificació.

NOUS MODELS DE PARTS MÈDICS
PER INCAPACITAT TEMPORAL
Ara és el metge qui emet la baixa i part de confirmació i, al
moment de la seva expedició, estableix la durada estimada
del procés.
Si a causa de l’actuació, modificació o evolució sanitària del
pacient la durada es veies alterada, podria modificar-la posteriorment emetent un comunicat de confirmació que recollirà la nova durada benvolguda i l’enquadrament en un tipus
diferent dels previstos.
El facultatiu disposarà d’unes taules subministrades i revisades periòdicament per l’INSS com a eina per poder determinar la durada òptima dels diferents processos patològics
susceptibles de generar incapacitats, així com taules sobre
el grau d’incidència dels mateixos en les diferents activitats
laborals.

Quan es tracti d’un procés de durada estimada molt curta,
es podrà emetre el comunicat de baixa i alta en el mateix
acte mèdic, podent ser modificat si el treballador sol·licita
reconeixement mèdic el mateix dia que s’hagi fixat la data
d’alta i el facultatiu consideri que encara no ha recuperat la
seva capacitat laboral. En aquest cas, expedint un comunicat
de confirmació de la baixa deixarà sense efecte l’alta prevista en el comunicat de baixa, indicant el nou diagnòstic, durada benvolguda, tipus de procés i data de la següent revisió.
Els comunicats de confirmació, s’expediran segons la durada
de cada procés:
•

Processos de durada estimada molt curta: no procedirà
l’emissió de comunicats de confirmació

•

Processos de durada estimada curta: el primer comunicat s’expedirà en un termini màxim de set dies naturals
des de la data de la baixa. El segon i successius cada 14
dies naturals com a màxim.

•

Processos de durada estimada mitjana: el primer comunicat s’expedirà en un termini màxim de set dies naturals des de la baixa. El segon i successius cada 28 dies
naturals com a màxim.

•

Processos de durada estimada llarga: El primer comunicat, s’expedirà en un termini màxim de catorze dies naturals des de la baixa mèdica. El segon i successius cada
35 naturals com a màxim.

Els nous models de parts d’incapacitat temporal, es distingeixen en quatre tipus de processos depenent de la seva
durada estimada:
•

Durada estimada molt curta: inferior a cinc dies naturals.

•

Durada estimada curta: de 5 a 30 dies naturals.

•

Durada estimada mitjana: de 31 a 60 dies naturals.

•

Durada estimada llarga: de 61 a més dies naturals.
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Independentment de la durada que s’estableixi al primer comunicat de baixa, el treballador podrà ser donat d’alta quan
el facultatiu consideri que ha recuperat la seva capacitat laboral, per proposta d’incapacitat permanent o per inici de
situació de maternitat.

Les dades que l’empresa haurà de consignar al part de baixa
lliurat pel treballador seran les següents:

Si el treballador no acudeix a la revisió mèdica prevista en
els parts de baixa i confirmació, es podrà emetre l’alta mèdica per incompareixença.
Una vegada el treballador rebi l’alta mèdica, s’extingirà la situació d’incapacitat temporal i del conseqüent subsidi el mateix dia de la seva expedició, sense perjudici que els serveis
sanitaris corresponents continuïn prestant al treballador
l’assistència sanitària que aconselli el seu estat.
Els comunicats d’alta i baixa constaran de dues còpies, una
per al treballador i una altra per a l’empresa, com fins ara. El
treballador disposarà d’un termini de 3 explicats a partir de
la data d’expedició per entregar còpia a la empresa.
En els casos de comunicats d’alta i baixa, el treballador està
obligat a presentar la còpia destinada dins les 24 hores següents de la seva expedició. Si es tracta d’un procés de durada estimada molt curta, el treballador presentarà a l’empresa la còpia del comunicat de baixa/alta dins les 24 hores
següents a la data d’alta.
Si el metge considerés que el treballador no ha recuperat la
seva capacitat laboral mitjançant comunicat de confirmació,
el treballador ho presentarà a l’empresa dins les 24 hores
següents a la seva expedició, juntament amb el part de baixa
inicial.
En cas que la relació laboral finalitzés, el treballador haurà
de presentar la còpia dels comunicats d’alta i confirmació
destinats a l’empresa a l’entitat gestora o a la mútua que cobreixi la prestació econòmica d’incapacitat temporal ens els
mateixos terminis indicats.
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•

Les dades de cotització relatives al mateix, a l’efecte de
la determinació de la base reguladora de la prestació
econòmica per incapacitat temporal.

•

La clau del codi nacional d’ocupació.

•

El codi de província del centre de salut on s’ha emès al
part mèdic.

•

Les dades genèriques que s’estableixin a efectes identificatius del procés i de l’empresa, definides a través del
sistema de Remissió Electrònica de Dades (RED)

L’empresa, té l’obligació d’emetre al INSS el comunicat de
baixa, de confirmació i d’alta presentat a la mateixa pel treballador a través del SISTEMA RED.
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Establiment: RESTAURANT
Zona: Baix Empordà
Règim: Venda

Establiment: RESTAURANT
Zona: Baix Empordà
Règim: Venda

Especificacions: Venda per jubilació. Restaurant amb molt

Especificacions: Venda per jubilació. Local de 120-130 m². Bar-

bona ubicació, obert des de fa més de 15 anys. Clientela
consolidada. Totalment reformat i en perfecte estat, compta amb 1 magatzem, 2 salons menjadors i 1 zona de cafeteria, amb una barra àmplia. Capacitat per 80 persones. Cuina
i restaurant totalment equipats.

restaurant situat en zona de càmpings. Obert des de fa més de
25 anys. Clientela consolidada. Especialitzats en plats sense
gluten. Totalment reformat i en perfecte estat, compta amb 1
magatzem de 130 m² que conté una càmera industrial de congelació i una de refrigeració, 1 zona de bar-cafeteria amb una
barra àmplia, 1 zona de restaurant i 1 terrassa no concessionada. La cuina està integrada a la barra. Disposa d’aire condicionat fred i calent. Capacitat per 90 persones. Cuina i restaurant
totalment equipats.

NOUS PROVEÏDORS DE LA COOPERATIVA PEL 2016
Des de Cooperativa Costa Brava Centre hem tancat la selecció de nous proveïdors pel 2016, que s’incorporen als que ja
coneixeu.
Com sempre, la seva tria s’ha fet basant-se en criteris de qualitat, servei i preu, en cadascuna de les seves especialitats, així
com per la singularitat o innovació del producte que ofereixen.
En el sector energètic, trobem tant assessorament, com contractació elèctrica i equipament adreçat a reduir els consums,
amb les empreses Energèstic, Gas Natural-Fenosa i Efe Grup.
L’empresa ACV España, ens presenta una guardonada solució
per a reduir consums i millorar prestacions en el subministrament d’aigua calenta.
En alimentació, incorporem proveïdors especialitzats en producte d’alta gamma, com Mel Muria, Safrà del Tossal de les
Garrigues o Olis Bargalló, i productes innovadors com l’aigua
de mar embotellada per cuinar, així com Amarant, un obrador
100% sense gluten. També s’incorpora Cat Degustació, especialitzats en tall de pernil per esdeveniments o formació.

En quan equipament, s’han incorporat el fabricant i instal·lador
de saunes i wellness Saunas Wicky, el sistema de tractament
d’aigua de taula H20-Puralia i la maquinària de cuina Frima,
totes elles marques punteres i reconegudes. També, per donar
servei a tothom, l’empresa de maquinària d’hostaleria de segona mà Stock9, dirigida per professionals de l’hostaleria.
En quant a serveis higienico-alimentaris, s’incorporen prestigioses empreses com Altimir Assessors i Agar, i l’empresa Alpha
Comunicació per a publicitat exterior.
Finalment, MPlus Serveis de Neteja i el fabricant Unidad Química, completen l’oferta pel que fa a neteja, tant en serveis externs com en producte de qualitat.
Tots ells se sumen als proveïdors que fa anys col·laboren amb
tots nosaltres oferint servei personalitzat, productes de qualitat i total garantia.
Consulteu-los al llistat annex o pregunteu-nos si teniu qualsevol necessitat concreta per al vostre establiment.
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CAFÈS
Cafès Roura
Sr. Josep Duran – 972 320 548

Distribució Tèxtil
Sra. Mònica Martín - 675926867

SERVEIS HIGIENICO ALIMENTARIS

DESCANS

Agar
Sr. Xavier Beltran - 676718333

Cafès Cornellà
Sr. Pere Cornellà – 972 476 300

Astral
Sr. Santi Mas – 938 747 711

Altimir Assessors
Sra. Carme Cernicharo - 972 332105 - 630533050

CARNS / EMBOTITS

Sonpura – Luís Soriano
Sr. Antoni Antúnez - 691 307 647

ESTALVI ENERGÈTIC

Carns J. Roura
Sr. Josep Roura – 972 630 233

MOBILIARI I PARAMENT

ACV España
Sra. Noelia Gonzalez - 937595451

Comercial Amat
Sr. Mateu Amat – 972 640 073

Lifra Contract
Sra. Elisenda Deordal – 938 863 738

Efe Group
Sr. Aleix Garriga - 625289646

Q-Qualitatgourmet
Sr. Lluís Cónsul- 687727877

Complet Hotel
Sr. Antonio Reinoso – 972 367 080

Ledsoleil
Sr. Andrés Gortchacow - 937 358 509

PEIXOS

EQUIPAMENT DE CUINA

SEGURETAT I TELECOMUNICACIONS

Peixos de Palamós
Sr. Octavi Obiol – 972 318 103

Frima - Productes Giplasat
Sra. Lídia Pibernat - 972240257

Comunicacions i Seguertat Serra
Sr. Sebastià Alcaide – 972 214 521

Dispuig
Sr. José Luis Bonilla – 972 206 713

STOCK 9 - Maquinària de 2ona ma
Sr. Josep Parals - 972111502 - 653302296

Panasonic España
Sr. Miquel A. Romero – 626 607 906

Copesco & Sefrisa
Sr. Enric Ferriol – 902200980

TELEVISIÓ

6con Sistemes de control
Sr. Manel Santos - 638 653 015

OLIS

Grundig España
Elena Fernández – 93 318 46 47

CONTRA EL FOC

Olis Angelats
Sr. Joan Angelats - 972 231 927

PISCINES, JARDINS I SAUNES

Ignifugats Generals
Sr. Ricard Juscafresa – 972 172 353

Olis Bargalló
Sr. Francesc Bargalló - 93 7736770 - 609800851

Neda Pool
Sr. Albert Ros – 972 600 534

Seremex
Sr. Alfons Pardos – 972170017

FRUITES, VERDURES I ESPECIALITATS

La Pèrgola
Sra. Mireia Munells - 972672603

EQUIPAMENTS I SERVEIS INFORMÀTICS

Aquamarina
Sr. Narcís Noguer - 972758266

Saunas Wicky
Sr. Francesc Moyés - 650283626

Copicat
Sr. Xavier Núñez - 972 400 515

Art Muria
Sr. Enric Juan Porter -977490034 - 678484884

INTERIORISME

Inforcelrà
Jaume Vidal - 972492427

Forpas Gastronomia
Sr. Ramon Foradada – 972 305 072

Ddisseny
Sr. Josep Mª Romo – 972 805 519

OnClick Solutions
Sr. Àngel Aibar - 938834340

Fruita- Gastronomia González
Sr. Ramon González – 972 315 126

ESDEVENIMENTS

FOTOGRAFIA I PUBLICITAT EXTERIOR

EventDJ
Sr. Rafa - 602517396

Alpha Comunicació
Sra. Mia Masgrau - 972298770

Cat Degustació
Sr. Pascual Ruiz - 607900382

Tomàs Canalda, fotògraf Google
Sr. Tomàs Vidal - 609022898

TRACTAMENTS AIGUA

TRADUCCIONS

H20 Puralia
Tel: 664744426

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

PRODUCTES NETEJA

PAPERERIA

Lluís Costa Ros (Henkel)
Sr. Lluís Costa – 972 830 521

Papereria - Copisteria l’Àmfora
Sr. Josep Aguilar – 972 304 410

Minea Química
Sr. Jesús Frigola – 972 232 611

Gràfiques Trema
Sr. Pere Garriga – 972 860 508

Unidad Química
Sra.Montse Garcia - 972842495

GASOIL I GAS

CONTROL DE PLAGUES

Carburants Taravaus
Sr. Carles Castrillo – 972 527 420

Giroplagues
Sr. Antoni López – 972 171 079

Energestic
Sr. Javier Sin - 93218101 - 645781485

Girovet, neteges i control de plagues
Sr. Alejandro Moctezuma – 972 428 720

Gas Girona Manteniment - Gas Natural
Sr. Ferran Pintor - 630956731

Stop Plagues
Sr. Elies Castro – 972 223 001

Incrygas – JB Consultores
Sr. Fernando Lario – 602517396

Braut Eix Ambiental
Sra. Montserrat Braut – 938 816 371

SUBMINISTRAMENTS

NETEGES, MANTENIMENT I INSTAL·LACIONS

Miquel Espada
Sr. Àngel Espada – 972 300 954

Centre Tramuntana
Sr. Pere Cañigaral - 972 305 629

BuyByPrice-COMARSA
Joan Penyacoba – 662113150

MPlus Serveis de Neteja
Sr. Marc Guinó - 972396870

Oliveras, Materials per la construcció
Isabel Oliveras -972.46.81.19

Serveis de neteja
Sr. Rafel Palma - 609 878 297

EMMAGATZEMATGE

Safrà Tossal de les Garrigues
Sra. Jette Rutzou - 902800364
APERITIUS
Frit Ravich
Sr. Jordi Muñoz – 972 858 008
Pepsico Foods
Sr. Carlos Gómez – 934 840 500
GELATS / LÀCTICS
Arasi Phasi
Sra. Anna Mª Fàbrega – 972 171 197
Frigorífics del Moral
Sr. Joan Invernon - 972 476 151
Nestlè-Lactalis
Sr. Joseá Manuel López – 972228304
DOLÇOS / PA
La Fleca de l’Empordà
Sr. Xavier Sardà – 972 601 257
L’Amarant.- Obrador sense gluten
Sr. Josep Mª Curbasí - 606588109
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
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Costa Brava Space
Sr. Carles Jover – 649025592

trema

