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Quan hom parla del temps de les cireres es refereix a l’arribada de l’estiu, el temps de
les tardes llargues i de les matinades calmes, el moment òptim per a la sega i per a la
festa, per a la feina i la celebració. Amb el gra al graner arriba l’hora d’administrar la
collita, d’aprofitar el verd de l’estiu i de pensar com li podem treure més rendiment
a la terra la propera primavera.
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El particular temps de les cireres per a la gent del turisme és a l’octubre, quan s’ha
acabat el brogit i la calor, quan oberts o tancats, arriba l’hora de pensar si la collita
ha estat bona com enguany, en com distribuir els excedents altrament dits beneficis i quina part dedicarem a la millora i a la modernització de les instal·lacions, del
mobiliari, de la vaixella o de l’aixovar per apropar-nos a l’excel·lència a que ens
garanteix l’èxit.
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Perquè l’èxit quasi mai és conjuntural. És cert que enguany el tancaments dels mercats de la Mediterrània meridional, i fins i tot l’incident de la Costa Blava, ha fet que
el nombre de visitants a Catalunya hagi crescut d’una manera espectacular.
Però no és menys cert que qui ha fet millors resultats i ha venut a millor preu, són
aquells establiments, que malgrat aquests anys de dificultat manifesta que hem viscut, no han deixat de fer els deures de la millora constant.
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la voluntat d’ajudar-vos en la millora, com a única via de l’èxit empresarial, que en
el cas de les empreses de caràcter familiar com les vostres vol dir també la millora
personal i la satisfacció de la feina ben feta.
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Xerrem amb
SR. OCTAVI BONO
Director General de Turisme de la Generalitat de Catalunya
Parlem amb el Sr. Octavi Bono, Director General de Turisme de la Generalitat de
Catalunya
Ens podria explicar quines seran les línies mestres del
seu mandat?
L’organització té elements que determinen la seva pauta
d’actuació més enllà de les persones; tenim les directrius
nacionals 20/20, un Pla Estratègic, un Pla de Màrqueting...
un seguit d’instruments orientadors de l’acció promocional
del Govern, que han de ser objecte de revisió però que són
vigents i que no canvien perquè hi hagi hagut el canvi d’una
persona dins l’organització.
Una altra cosa és quina mirada, quin accent hi puc aplicar i
això no només és lícit si no que és el que s’espera. Per tant
del que jo puc parlar és precisament d’aquesta mirada més
particular i ben encaixada en el context d’aquests instruments que ja existeixen, que són també el meu marc de referència i que no hi entrarà en contradicció.
En aquest sentit, la meva intenció és propiciar algunes línies
d’acció amb la següent orientació:
•

Una altra sensibilitat pel coneixement i la seva transferència, com un aspecte al servei de la competitivitat

•

Especial atenció per la millora de la imatge de la marca
Catalunya i les seves destinacions

•

Discurs clar, desacomplexat, entenedor... que faci
compatible tant l’atenció als microproductes, microsegments com fins ara però sense descuidar altres
segments de gran volum que sustenten en bona part
l’activitat turística del país: litoral, dinàmica urbana a la
ciutat de Barcelona o el turisme de neu a la muntanya

•

Intensificar tant com pugui un treball en clau d’afavorir la
cooperació i la integració d’esforços en projectes col·lectius

•

Proximitat al sector a qui a més demanarem al sector la
màxima sensibilitat a la qualitat del servei i la innovació
com a factors clau de competitivitat

•

Acompanyar els professionals del col·lectiu de tècnics
gestors de l’àmbit públic del turisme per a una major capacitació i reconeixement
4

Un dels projectes més ambiciosos de la Direcció General de Turisme ha estat el procés de regularització
dels apartaments i vivendes turístiques. Aquest projecte continuarà tenint la mateixa importància d’avui
endavant?
Sí, aquest és un llegat important de l’anterior directora general i s’ha fet molt de camí. De fet, s’ha fet el primer gran
pas que era establir la regulació i s’han fet avanços enormes en l’ampliació del registre, en la integració de l’oferta
que ha d’estar, en el seguiment d’aquella que no hi és i per
tant, també, en la persecució d’aquells que no acompleixen
el marc normatiu actual. Hem fet ja més de la meitat del recorregut i cal mantenir l’esforç d’una manera continuada
per aconseguir tenir el màxim volum d’oferta integrada en
aquest marc.

Parlem d’una altra mesura que ha estat rellevant pel
sector turístic: la posada en marxa de l’impost sobre
estades en allotjaments turístics. Quin balanç en pot
fer?
Positiu, sens dubte, i és una valoració que també fa el propi
sector perquè ha permès dotar de recursos les polítiques
turístiques i, especialment, la promoció en un moment en
què la disponibilitat d’aquests recursos era limitada i molt
crítica. L’impost turístic ha permès insuflar energia en una
màquina que si no, no n’hagués tingut. Des de la seva posada en marxa el novembre de 2012 i fins el quart trimestre
de 2015, s’han recaptat més de 126 milions d’euros, per
tant estem parlant de xifres molt rellevants.
S’ha d’agrair l’actitud facilitadora del propi sector, en la seva
vessant privada. I un altre punt a destacar sobre la decisió
de crear aquest impost és que també dibuixa el caràcter
distintiu del rol de l’administració catalana pel que fa al turisme: és l’únic territori de l’Estat que ha decidit posar en
marxa una mesura que a d’altres països ja existia.

Creu que l’amenaça del terrorisme a Europa pot afectar la nostra imatge i, en conseqüència, l’arribada de
turistes?
De moment, allò que ha succeït darrerament -sobretot en
els últims dos exercicis- ha tingut precisament un efecte
contrari i ha contribuït a un cert increment en la nostra ac5

tivitat turística. No ens n’alegrem, al contrari, ens lamentem
que d’altres parts de la Mediterrània es trobin en aquesta situació i sobretot de l’afectació sobre les persones, perquè estem parlant d’un drama a gran escala de caràcter humanitari.
És un fet que compartim un espai, que hem vist que d’altres
en aquest espai han patit aquestes situacions i això ens fa
pensar i ens fa estar atents. És una situació que no ens queda lluny i que, fins ara, ha tingut uns determinats efectes que
ens reclamen atenció i precaució.

Respecte a la promoció internacional, continuarà la
política d’expansió i presència a nous mercats?
Aquest és un element emmarcat en el que és el Pla de Màrqueting, un full de ruta amb vigència fins a finals de 2016, on
es defineix la nostra política pel que fa als mercats emissors.
Però allò que fa interessant i especialment bonica la nostra
feina és el dinamisme del sector i en períodes relativament
curts de temps sorgeixen noves oportunitats que t’obliguen
a fer reajustos. Ja sigui per situacions pròpies de la demanda, per elements geopolítics o econòmics, cal estar atents a
aquests canvis, introduint en el nostre pla d’accions aquells
ajustos que permetin aprofitar les noves oportunitats. És el
cas de la millora en la connectivat amb els EUA o la dinàmica
d’un país com l’Índia, per exemple.
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BENVINGUTS A L’ASSOCIACIÓ

20 EDICIONS DE BECA XIQUET SABATER
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Nous socis tercer trimestre 2016

Clàudia Trias guanya l’edició 2016 de la Beca Xiquet Sabater i destinarà l’import a
cursar el Màster en Turisme Cultural a la UDG

Donem la benvinguda als establiments que s’han associat durant aquest tercer trimestre de l’any:

1. Restaurant L’Arcada, Palamós
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2. Restaurant La Rajolaria, de Regencós
3. Restaurant Can Roquet, de Romanyà de la Selva
4. Restaurant La Calèndula, de Regencós
5. Restaurant Vicus, de Pals
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6. Restaurant Jani, de Llafranc
7. Restaurant Far Nomo, de Llafranc

GRÀCIES PER FER-NOS CONFIANÇA!
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Foto: fotografía de família dels participants i els membres del tribunal de la XX Beca Xiquet Sabater

El dijous 28 de juliol es va celebrar la fase final de la XX
edició de la Beca Xiquet Sabater a l’Hotel Aigua Blava de
Begur.
Enguany es compleixen 20 edicions d’aquesta acció, que
va néixer amb l’objectiu de facilitar l’accés a la formació als
estudiants del sector de l’hostaleria i el turisme i alhora de
retre homenatge a Francesc Sabater i Mécre, qui fou president de l’entitat durant divuit anys.

PROGRAMA DE FORMACIÓ
SETEMBRE – DESEMBRE 2016
Ja tenim a la vostra disposició el nou programa de formació
per a l’últim quadrimestre de l’any. Aquest, ha estat dissenyat pensant en les necessitats de les empreses i particulars en l’àmbit de l’hostaleria i el turisme de la Costa Brava.

www.costabravacentre.com o bé enviar un correu electrònic a associacio@grupcostabravacentre.com.

Dins el programa hi podreu trobar 30 cursos de modalitat presencial i/o online, repartits en les següents especialitats: caps d’àrea i direcció; comercialització i noves tecnologies; legislació, laboral, fiscal i administració; qualitat i
prevenció; pisos i manteniment; idiomes; i cursos a l’Aula
Gastronòmica de l’Empordà.
En el cas de les empreses, hi ha la possibilitat de finançar la
formació mitjançant la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, de la qual l’Associació s’encarrega de la
seva tramitació i bonificació.
La formació és una eina bàsica i indispensable per a créixer
personalment i professionalment, per a més informació us
podeu descarregar el programa a:

Els membres del tribunal van escollir a Clàudia Trias Díaz
com a guanyadora, qui destinarà l’aportació de la beca,
2.800 euros, en cursar el Màster en Turisme Cultural a la
Universitat de Girona. El treball de la guanyadora és una
proposta enfocada al turisme de negocis a la Costa Brava,
en concret a Lloret de Mar. Es tracta d’un projecte d’especialització del turisme de negocis a la destinació, en el
segment esportiu i de salut, aprofitant i complementant-ho
amb la Certificació de Destinació Turística Esportiva que
l’Agència Catalana de Turisme ha atorgat a Lloret de Mar.

Els membres del tribunal, encarregats de valorar els treballs i d’entrevistar als candidats per tal de poder elegir al
becari, van ser: Sr. Josep M. de Vehí, representant la família
Sabater i gerent de l’Hotel Aigua Blava; Sra. Bàrbara Hallé
presidenta de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme
de la Costa Brava Centre; Sr. Octavi Bono, Director General de Turisme de la Generalitat de Catalunya; Sr. Ramon
Ramos, Director General del Patronat de Turisme Costa
Brava Girona; Sr. Joaquim Majó, Degà de la Facultat de
Turisme de la Universitat de Girona; Sra. Gemma Batlle
Directora de Banca d’Institucions Girona de La Caixa; Sr.
Gonzalo Herrero, Director de l’Institut Escola Hostaleria i
Turisme de Girona; Sr. Joan Manel Borromeo, director de
l’INS Baix Empordà; i Sr. Jordi Mias, director de l’hotel Carlemany i guanyador de la III Beca Xiquet Sabater.

També van acordar atorgar un accèssit per l’import de
1.200 € a Ma. Àngela Pujals Vilà, qui els destinarà al Màs-

El gerent de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la
Costa Brava Centre, Martí Sabrià, va actuar com a secretari.

Foto: programa de formació setembre - desembre 2016
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ter en Planificació i Gestió de Destinacions Turístiques de
la Universitat de Girona. El seu treball és un projecte per a
comercialitzar la destinació Girona- Costa Brava com una
Ciutat Creativa UNESCO en gastronomia.
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36a FIRA DE VINS I CAVES DE CATALUNYA
i 21è TAST DE FORMATGES
Es va celebrar els dies 26, 27 i 28 d’agost al Pati de Ca La Pruna de Pals.
Durant els tres dies de fira, es van servir més de 10.000 degustacions i hi van assistir més de 3.000 persones.

Foto: mostra de vins negres

el Cuirol d’El Berguedà; el Sant Ignasi d’El Lluçanès; i el Fermió d’El Gironès.
Gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Pals, cada dia es
van dur a terme diferents actuacions musicals per tal d’amenitzar i acompanyar les vetllades.
Agrair la col·laboració de l’Ajuntament de Pals, l’INCAVI, la
Generalitat de Catalunya, CaixaBank, el Patronat de Turisme
Costa Brava Girona i la Diputació de Girona.
Foto: degustació de caves

Foto: Pati de Caenergesticanunciotr220216.pdf
La Pruna
Foto: Pati de Ca la Pruna a la 36a Fira de Vins i Caves de Catalunya

L’últim cap de setmana d’agost es va celebrar la 36a Fira de
Vins i Caves de Catalunya i el 21è Tast de Formatges al Pati
del Centre Cultural Ca La Pruna del recinte medieval de Pals.
Durant els tres dies que es va dur a terme la fira, es van poder
degustar més d’un centenar dels diferents vins i caves dels
prop de 70 cellers de les diferents Denominacions d’Origen
Catalanes participants. També es van servir una quinzena
de referències de la Denominació d’Origen convidada d’enguany, la DO Somontano.
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Foto: degustació de la DO convidada, Somontano
CM

Com ja és habitual, cal esmentar l’èxit de la Denominació
d’Origen Empordà, que any rere any és la més demandada entre els assistents.
En total van ser més de 3.000 visitants, sobretot catalans però
també de la resta d’Espanya i francesos, britànics, belgues, holandesos, alemanys i italians, que aquells dies eren de vacances a la Costa Brava.

Foto: taula de formatges
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Pel que fa al tast de formatges, es van servir quatre varietats
de formatges artesanals procedents de diferents comarques
catalanes: el Reserva Vall de Meranges de La Baixa Cerdanya;
8

9

1

7/3/16

16:56

Associació

Pla de Qualitat

NORMATIVA: LOPD I VIDEO VIGILÀNCIA

RESTAURANTS SOSTENIBLES, UNA
TENDÈNCIA A L’ALÇA

Les imatges de vídeo vigilància es consideren dades personals, motiu pel qual es
regulen per la Llei de protecció de dades i per una instrucció específica de l’Agència
de Protecció de Dades (Instrucció 1/2006 de 8 de novembre).

En extracte, la seva aplicació comporta:
•

Proporcionalitat en la seva aplicació.

•

Col·locar a les zones vídeo vigilades i en lloc visible un
rètol informatiu.

•

Disposar de fulls per poder exercir el dret a la pròpia
imatge.

•

Evitar la gravació d’espais comuns (carrer, espais públics).

•

Conservació de les imatges màxim durant 1 mes.

•

Registrar l’existència de fitxers d’imatges a l’Agencia Española de Protección de Datos, a l’apartat: Inscripción de
Ficheros de Videovigilancia (verificar si aquest tràmit el
fa l’empresa instal·ladora del sistema de seguretat).

•

En els últims anys la cuina d’autor ha deixat pas a una nova
tendència en la qual preval el respecte pel medi ambient i
l’aposta per un menú sa ple de productes naturals. Els establiments que compleixen aquests dos requisits es coneixen com
restaurants sostenibles.

A nivell de respecte al medi ambient:

Un Restaurant Sostenible serveix i ofereix a la societat una
cuina més natural seguint les regles “Fresc, Local, Orgànic, Estacional i Sostenible”, controlant la traçabilitat els proveïdors,
reciclant residus i fent que el personal participi d’aquests objectius. A més, compta amb instal·lacions i equips que assumeixen les normes relacionades amb el Medi Ambient, amb
la gestió de l’eficiència energètica i l’ús racional de l’aigua, no
només per l’estalvi sinó per participar en el projecte global de
la sostenibilitat.
Però no només els restaurants tenen com a principal objectiu
ser sostenibles, també diversos hotels, bars i cafeteries a tot
el món s’han apuntat a aquesta pràctica.
Tot això és possible gràcies a l’Associació de Restaurants Sostenibles (abreujada com SRA, les seves sigles en anglès), que
va néixer l’any 2010 al Regne Unit. A través de la seva pàgina
web, Restaurantessostenibles.com, pretén donar un cop de
mà a aquells emprenedors que puguin tenir qualsevol dubte
a l’hora de posar en marxa el seu negoci. A més, inclou un cercador de restaurants per als comensals que vulguin trobar
arreu del planeta un menú elaborat i cuinat sense danyar la
naturalesa ni el medi ambient el més mínim.

Visualització de les imatges només pel responsable del
fitxer.

Requisits complementaris vídeo vigilància per control empresarial.
Quan la instal·lació de vídeo vigilància tingui com a objectiu
el control laboral, cal complir amb requisits complementaris.
•

A la inscripció del fitxer cal fer constar la doble finalitat
de les gravacions.

A continuació us expliquem els criteris per a un restaurant
sostenible.

•

Informar personalment als treballadors i que quedi constància de la comunicació que se’ls hi fa.

A nivell de producte:

•

No es poden registrar converses privades.

IMPORTANT: En el cas que un equip de vídeo vigilància previst per vigilar l’establiment i no específicament per control
empresarial, obtingui imatges de mala praxi per part d’un treballador, no hi ha normativa clara sobre si es poden utilitzar o
no les imatges en un possible contenciós, i dependrà del jutjat
i de la situació concreta en cada cas.

•

Ús de productes locals i de temporada

•

Ús d’aliments ecològics

•

Compra de materies primeres procedents del comerç
just

•

Ús de productes de neteja certificats com sostenibles

Podeu contactar amb noslatres al 972 600 069
o a associacio@grupcostabravacentre.com

•

Pràctiques d’eco-diseny i arquitectura sostenible

•

Us de materials i equips per a cuina i sala, certificats com
a sostenibles.

•

Reducció del consum d’aigua, gas, llum... per tal de ser
més eficients

•

Adoptar un sistema de gestió ambiental

A nivell de les persones:
•

Comptar amb plats saludables a la carta (més verdures,
carns ecològiques)

•

Actuacions pròpies de responsabilitat social corporativa.

•

Comunicar les iniciatives que es porten a terme en relació a la sostenibilitat

•

Formació del personal en matèria de sostenibilitat

Foto: bodegó de productes de l’hort
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Aula Gastronòmica de l’Empordà

Aula Gastronòmica de l’Empordà

PROGRAMACIÓ TARDOR – HIVERN A L’AULA

TALLERS PER A NENS I NENES

Des de l’Aula engeguem la programació de cursos de tardor
– hivern dirigits tant a professionals com a particulars.

No poden fallar a la nostra programació dos dels tallers més
demandats pels més petits de casa, el Taller de panellets i el
Taller de Nadal, activitats en les que els nens i nenes participants desperten el xef que porten a dins.

Pel que fa als cursos per a professionals, dins el programa
de formació de la Unió d’Hostaleria i Turisme Costa Brava
Centre, els trobareu dins del mòdul de cuina i sala. Les temàtiques són les següents:

TALLER DE NADAL

TALLER DE PANELLETS

•

Gestió i administració a la cuina

•

La cuina i els bolets

•

Iniciació al tast de vi

TEMARI

•

Sopes i cremes de temporada

•

Aperitius de Nadal

Panellets de pinyons
Panellets de coco
Panellets de xocolata
Panellets de llimona i/o taronja
Preu: 18,00 €

Data: 28, 29 i 30 de desembre
Horari: de 10.00 h a 13.00 h
A càrrec de: Enric Herce
TEMARI
Cupcakes nadalencs
Tió de Nadal
Torrons: xoco amb ametlles i rovell cremat
Preu: 35,00 €

Data: 22 d’octubre
Horari: de 10.00 h a 13.00 h
A càrrec de: Blai Florensa

Foto: taller d’Avui Cuino jo... amb Toni Izquierdo

AVUI CUINO JO... (CUINA PER A PARTICULARS)

Aigua filtrada. A la seva salut

Serveixi aigua filtrada de qualitat
amb els productes i solucions de
Puralia per al canal HORECA

Com ja és habitual, l’Aula també programa cursos per a particulars sota el nom de “Avui cuino jo...”, tallers en els que el professor- cuiner prepara un menú amb l’ajuda dels participants i que després el degusten tots plegats a taula.

•
•
•
•
•

Fonts refrigeradores de filtració
Fonts refrigeradores d’òsmosi inversa
Descalcificadors
Equips d’òsmosi inversa
Filtres ultraviolats

Tenim el que necessita
Fonts amb diferents capacitats de producció i
funcionalitats que poden subministrar aigua freda,
a temperatura ambient o calenta, amb o sense gas
Fonts per a ser utilitzades en autoservei
Fonts amb surtidor | Fonts Multimedia

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

TALLER D’ARROSSOS

LA CUINA DEL RIPOLLÈS

MENÚ DE NADAL

Dates: 27 d’octubre
Horari: 19.30 h a 21.30 h
A càrrec de: Damià Rafecas,
Restaurant Vicus
Preu: 28.00 €

Dates: 8 de novembre
Horari: 19.30 h a 21.30 h
A càrrec de: Xesc Rovira
*Micheiln, Fonda Xesc
Preu: 28.00 €

Dates: 13 de desembre
Horari: 19.30 h a 21.30 h
A càrrec de: Enric Herce, Restaurant
Rosa dels Vents (Sallés Hotel & Spa
Cala del Pi)
Preu: 28.00 €

Fonts de peu, fonts de sobretaula, fonts sota taulell
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Descobreixi la fòrmula Puralia
Visiti la nostra pàgina web, escrigui’ns o truqui’ns.
Estem desitjant assessorar-li.

www.puralia.com

info@puralia.com – Tel.: 902 107 743
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Aula Gastronòmica de l’Empordà

La Cuina de l’Empordanet
LA CUINA DE L’EMPORDANET ESTRENA LLOC WEB

OLI DE PAU, L’OLI DE L’EMPORDÀ

www.cuinadelempordanet.com
L’elaboració de l’Oli de Pau se segueix utilitzant seguint els
mateixos principis que els nostres avantpassats, només han
canviat les eines i la mecanització del seu procés.
La recollida de les olives se sol dur a terme entre els mesos
de novembre i gener, segons la varietat es recollirà més aviat o més tard. En el cas de l’Oli de Pau les varietats que se
serveixen per elaborar l’oli són l’argudell i el corivell. En concret, l’argudell és una varietat que només existeix a l’Empordà, reconeguda sota la denominació d’origen protegida ‘Oli
de l’Empordà’.
Els factors de qualitat que seguim per elaborar oli verge extra són la recollida en 24 hores de les olives que pengen dels
arbres i l’extracció de l’oli a una temperatura no superior a
28-30 graus. Això permet elaborar oli verge extra i amb una
acidesa inferior a 0,8 graus. Aquest any estem a 0,2.

Quan rebem l’oliva, una persona controla les diferents varietats d’olives que entre al trull i s’aboquen a la tolba de
recepció. Cada dia entra una varietat diferent per evitar
confusions. Una màquina ventadora separa l’oliva de la fulla i el branquilló, i fa caure les olives al canal d’aigua on són
netejades de la sorra que porten. Dins l’aigua l’oliva sura i la
sorra es diposita al fons i és expulsada amb un visenfi que
va contracorrent de l’aigua. Les olives molles passen per un
tromler, que les neteja i per una màquina eixugadora que
els asseca amb un sistema de centrifugació. Un cop netes i
seques es pesen amb una tolba de 100 a 100 kg. Un cop obtingut el pes real de les olives podran ser abonades al pagès
segons quantitat i rendiment. Amb el mesurador de grassa
calculem el rendiment de l’oli d’una oliva.

www.empordalia.com
Foto: pantalla d’inici de la nova web de La Cuina de l’Empordanet

El col·lectiu gastronòmic empordanès la Cuina de l’Empordanet ha posat en marxa un nou lloc web el qual podeu visualitzar dirigint-vos a aquest enllaç: www.cuinadelempordanet.com.
El website inclou tota la informació dels restaurants membres, així com informació de la seva activitat (campanyes
gastronòmiques, publicacions editades pel col·lectiu, accions de difusió, esdeveniments, etc.); de la seva inspiració i
filosofia; del territori i dels productes; entre d’altres. Tota
la informació està disponible en 4 idiomes: català, castellà,
anglès i francès.
El nou lloc web està dissenyat per tal d’adaptar-se a les noves tecnologies, ja que inclou una versió per a mòbils i tau-

Foto: nova web www.cuinadelempordanet.com
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letes perquè els usuaris puguin consultar tota la informació
de la manera més àgil i còmode allà on es trobin.
Respecte la línia de disseny, la pàgina web està programada
per navegar en scroll (de dalt a baix amb el cursor) i inclou
molta imatge i també vídeo; un disseny inspirat en la tendència actual pel que fa a llocs webs.
En definitiva, aquesta és una nova eina amb la que el col·
lectiu empordanès pretén difondre una de les cuines més
preuades del món arreu, un dels seus objectius principals.
Us convidem a visitar-lo i de ben segur que als pocs minuts
de navegar-hi, haureu obert gana i tindreu el desig de deixar-vos portar fins algun dels restaurants.... Us hi atreviu?

La Cuina de l’Empordanet

La Cuina de l’Empordanet

TOCATS PER LES BOMBOLLES!
Campanya gastronòmica de tardor amb els restaurants de la Cuina de
l’Empordanet i els Caves Singulars. De l’1 al 30 d’octubre

Foto: imatge de la campanya Tocats per les bombolles

La campanya gastronòmica “tocats pels bolets” que havíem
preparat per oferir-vos aquest mes d’octubre s’ha hagut
d’ajornar perquè la sequera de l’estiu a l’Empordà ens deixarà aquest any orfes d’aquest preuat producte.
Però no volem deixar d’oferir-vos alguna novetat per
aquests mesos de tardor, i donat que la campanya pretenia
maridar aquests menús amb cava ens aferrem a la idea.

Com que de cava no en falta i ganes d’engrescar al personal tampoc, us convidem a venir als nostres restaurants per
deixar-vos tocar per les bombolles que acompanyaran els
menús elaborats a partir dels plats més suculents i espectaculars de les nostres cartes de tardor.

Deixeu-vos tocar per les bombolles dels millors caves!

Restaurant

Contacte

Preu menú

Aigua Blava

Begur

T. 972 62 20 58

70,00

La Plaça

Madremanya T. 972 49 04 87

66,00

Aradi

Platja d’Aro

T. 972 81 73 76

45,00

La Xicra

Palafrugell

T. 972 30 56 30

50,00

Bo.TiC

Corçà

T. 972 63 08 69

70,00

Llevant

Llafranc

T. 972 30 03 66

38,00

Casamar

Llafranc

T. 972 30 01 04

70,00

Mas dels Arcs

Palamós

T. 972 31 51 35

45,00

El Roser 2

L’Escala

T. 972 77 11 02

60,00

Mas de Torrent

Torrent

T. 972 30 32 92

70,00

Els Tinars

Llagostera

T. 972 83 06 26

70,00

Rosa dels Vents

Platja d’Aro

T. 972 82 84 29

70,00

Es Portal

Pals

T. 972 63 65 96

57,00

Sa Cova

Platja d’Aro

T. 972 82 57 70

45,00

La Calèndula

Regencós

T. 972 30 38 59

70,00

Sa Punta

Platja de Pals T. 972 63 64 10

60,00

La Costa

Platja de Pals T. 972 66 77 40

59,00

Terramar

Llafranc

T. 972 30 02 00

45,00

La Gamba

Palamós

40,00

Vicus

Pals

T. 972 63 60 88

58,00

T. 972 31 46 33

Restaurant

Contacte

Olis Bargalló nace en 1850 con una pasión
extraordinaria por el mundo de la aceituna y del aceite
de oliva virgen extra.
Desde la primera prensada Olis Bargalló ha trabajado para
ofrecer al público el mejor aceite de oliva virgen extra del
mercado, de sabor único e inolvidable.

Menús generosos i festius maridats amb caves d’alta qualitat i llarga criança perquè les bombolles us alegrin la tardor.

Pol Ind Rosanes | Carrer de França, 5, 08769 | Castellví de Rosanes | Barcelona (Spain)
Tel. +34 93 773 67 70 | Fax +34 93 773 67 74 | info@olisbargallo.com

Preu menú

Costa Brava Verd Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya

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

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

PGHC
2016
7.445,47
21.452,90
52.963,43
75.781,39
110.176,31
149.601,23
190.325,91
255.250,53
289.771,52
297.096,84
297.219,57
297.219,57

2015
5.101,87
12.972,86
25.457,34
47.036,10
84.141,75
111.010,62
146.036,24
195.257,41
239.165,79
267.781,00
278.581,89
294.611,83

creix.
45,94%
65,37%
108,05%
61,11%
30,94%
34,76%
30,33%
30,73%
21,16%
10,95%
6,69%
0,89%

2015
5.127,06
14.064,88
26.056,39
82.861,92
165.045,91
248.494,26
309.770,57
396.767,09
568.671,58
615.357,80
619.955,82
625.876,27

CBVH
2016
4.718,24
14.017,69
32.681,49
80.952,06
185.168,35
290.108,84
371.139,43
448.319,60
624.827,18
665.311,81
665.311,81
665.311,81

creix.
-7,97%
-0,34%
25,43%
-2,30%
12,19%
16,75%
19,81%
12,99%
9,87%
8,12%
7,32%
6,30%

CBVH i PGHC SUPEREN LES VENDES GLOBALS DE 2015
A finals d’agost, CBVH i PGHC ha superat els
920.000€ de vendes de l’any anterior, situant-se per sobre els 960.000€.
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Això significa que, amb data de 29 d’agost,
s’ha aconseguit superar en un 4,57% les vendes globals de 2015.
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Tel: 972 30 68 71 Mòbil: 630 95 67 31
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Laboral Fiscal

Vist a les Xarxes
Notícies i actualitat del nostre sector i territori a les xarxes socials.

CAL TENIR CONTRACTAT EL SERVEI DE
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
•

Facilitar equips de treball amb les degudes instruccions
als treballadors.

•

Informar i formar als treballadors.

•

Des d’aleshores, tot empresari que tingui a partir d’un treballador donat d’alta en el Règim de la Seguretat Social queda
subjecte al compliment d’aquesta normativa, la qual té com a
objectiu la promoció de la seguretat i la salut del treballador
en el seu lloc de treball.

Realitzar investigació d’accidents i de malalties professionals que causin incapacitat laboral superior a un dia de
treball.

•

Garantir un servei de vigilància periòdica de la salut dels
treballadors en funció dels riscos.

•

La realització d’informes ergonòmics.

Aquesta comporta una sèrie d’obligacions, que l’empresari
haurà de portar a terme:

•

La realització d’informes psicosocials.

•

Evitar els riscos.

•

La realització de medicions higièniques.

•

Avaluar els riscos que no es poden evitar i combatre’ls en
el seu origen.

Tota la documentació haurà d’estar a l’empresa a disposició
de l’autoritat laboral.

•

Analitzar les possibles situacions d’emergència i adoptar
les mesures adequades.

•

Organitzar la prevenció i el treball, integrant-la a totes
les activitats de l’empresa i tenint present la capacitat
dels treballadors.

L’ incompliment de la normativa vigent donarà lloc a diverses
infraccions tipificades en el Reial Decret Legislatiu 5/2000
del 04 d’agost (text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social).

El 8 de novembre de 1995, es publica a Espanya la Llei
31/1995 de prevenció de riscos laborals; i el 17 de gener de
1997 es fa públic el Reial Decret 39/1997 Reglament dels
Serveis de Prevenció, normativa principal en prevenció de
riscos laborals.

•

Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·
lectiva respecte de la individual. Tot i així facilitar si s’escau equips de protecció individual adequats.

L’empresari podrà ser sancionat per infraccions lleus/greus/
molt greus segons l’ incompliment o falta, podent arribar a les
següents sancions:

Infraccions

Grau mínim €

Grau mitjà €

Grau màxim €

Lleus

40,00 a 405,00

406,00 a 815,00

816,00 a 2,045

Greus

2,046 a 8,195

8,196 a 20,490

20,491 a 40,985

Molt greus

40,986 a 163,955

163,956 a 409,890

409,891 a 819,780

No complir amb les obligacions bàsiques en aquesta matèria parteix com a falta greu.
Informació facilitada per SPASS group (Servei de Prevenció Aliè en Seguretat i Salut Laboral amb número SP-002/2000-G Departament de treball) i colaborador de Costa Brava Centre.
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Proveïdors
CAFÈS

DESCANS

ESTALVI ENERGÈTIC

Cafès Roura
Sr. Josep Duran – 972 320 548

Astral
Sr. Xavier Costa – 938 747 711

ACV España
Sra. Noelia Gonzalez - 93 759 54 51

Cafès Cornellà
Sr. Pere Cornellà – 972 476 300

Sonpura –
Sr. Alberto Villalobos - 696 429 914

Efe Group
Sr. Aleix Garriga - 625 289 646

CARNS / EMBOTITS

MOBILIARI I PARAMENT

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

Lifra Contract
Sra. Elisenda Deordal – 938 863 738

Ledsoleil
Sr. Andrés Gortchacow - 937 358 509

Comercial Amat
Sr. Mateu Amat – 972 640 073

Complet Hotel
Sr. Antonio Reinoso – 972 367 080

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

PEIXOS

EQUIPAMENT DE CUINA

Peixos de Palamós
Sr. Octavi Obiol – 972 318 103

Frima - Productes Giplasat
Sra. Lídia Pibernat - 972 240 257

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

Dispuig
Sr. José Luis Bonilla – 972 206 713

STOCK 9 - Maquinària de 2ona ma
Sr. Josep Parals - 972 111 502 - 653 302 296

Ignifugats Generals
Sr. Ricard Juscafresa – 972 172 353

Copesco & Sefrisa
Sr. Enric Ferriol – 902 200 980

TELEVISIÓ

Seremex
Sr. Alfons Pardos – 972 170 017

OLIS
Olis Angelats
Sr. Joan Angelats - 972 231 927
Olis Bargalló
Sr. Francesc Bargalló - 937 736 770 - 609800851

PISCINES, JARDINS I SAUNES
Neda Pool
Sr. Albert Ros – 972 600 534

FRUITES, VERDURES I ESPECIALITATS

La Pèrgola
Sra. Mireia Munells - 972 672 603

Aquamarina
Sra. Úrsula Ribera - 972 758 266

Saunas Wicky
Sr. Francesc Moyés - 650 283 626

Art Muria
Sr. Enric Juan Porter -977 490 034 - 678484884

INTERIORISME

Forpas Gastronomia
Sr. Ramon Foradada – 972 305 072
Fruita- Gastronomia González
Sr. Ramon González – 972 315 126
Safrà Tossal de les Garrigues
Sra. Jette Rutzou - 902800364
APERITIUS
Frit Ravich
Sr. Francesc Castañeda – 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. José Manuel López – 972 228 304
DOLÇOS / PA
La Fleca de l’Empordà
Sr. Xavier Sardà – 972 601 257

Ddisseny
Sr. Josep Mª Romo – 972 805 519
ESDEVENIMENTS
Cat Degustació
Sr. Pascual Ruiz - 607 900 382
TRACTAMENTS AIGUA
H20 Puralia
Tel: 664 744 426
PRODUCTES NETEJA
Lluís Costa Ros (Henkel)
Sr. Lluís Costa – 972 830 521
Minea Química
Sr. Jesús Frigola – 972 232 611
Unidad Química
Sra.Montse Garcia - 972842495
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

L’Amarant.- Obrador sense gluten
Sr. Josep Mª Curbasí - 606588109

Braut Eix Ambiental
Sra. Montserrat Braut – 938 816 371

BEGUDES

NETEGES, MANTENIMENT I INSTAL·LACIONS

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

Centre Tramuntana
Sr. Pere Cañigaral - 972 305 629

COSMÈTICA

MPlus Serveis de Neteja
Sr. Marc Guinó - 972 396 870

Belart Amenities
Sra. Laura Viscasillas -93 753 80 76
TÈXTIL
Agell Pallí
Sr. Miquel Agell – 972 314 953
Confeccions Tot Treball
Sr. Jaume Genabat – 972 217 719
Distribució Tèxtil
Sra. Mònica Martín - 675926867
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Grundig España
Elena Fernández – 93 318 46 47 - 663 958 173
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Serveis de neteja
Sr. Rafel Palma - 609 878 297
SERVEIS HIGIENICO ALIMENTARIS
Agar
Sr. Xavier Beltran - 676 718 333
Altimir Assessors
Sra. Carme Cernicharo - 972 332105 - 630533050

SEGURETAT I TELECOMUNICACIONS

CONTRA EL FOC

EQUIPAMENTS I SERVEIS INFORMÀTICS
Copicat
Sr. Xavier Núñez - 972 400 515
Inforcelrà
Jaume Vidal - 972 492 427
OnClick Solutions
Sr. Àngel Aibar - 93 883 43 40
FOTOGRAFIA I PUBLICITAT EXTERIOR
Alpha Comunicació
Sra. Mia Masgrau - 972 298 770
Tomàs Vidal Canalda, fotògraf Google
Sr. Tomàs Vidal - 609 022 898
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
GASOIL I GAS
Carburants Taravaus
Sr. Carles Castrillo – 972 527 420
Energestic
Sr. Javier Sin - 93 218 31 01 - 645 781 485
Gas Girona Manteniment - Gas Natural
Sr. Ferran Pintor - 630 956 731
Incrygas – JB Consultores
Sr. Fernando Lario – 602 517 396
SUBMINISTRAMENTS
Miquel Espada
Sr. Àngel Espada – 972 300 954
BuyByPrice-COMARSA
Joan Penyacoba – 662 113 150
Oliveras, Materials per la construcció
Isabel Oliveras -972 468 119
EMMAGATZEMATGE
Costa Brava Space
Sr. Carles Jover – 649 025 592

