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Un mar de polèmiques: Els estatgers dels grans restaurants i la turismefòbia de les grans ciutats
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Potser perquè la polèmica política ha esdevingut permanent, els mitjans cerquen altres àmbits polèmics perquè

12-14_Aula Gastronòmica de l’Empordà

sibilitat d’aprendre al costat dels grans mestres.

Programa de reincorporació al treball 2017
Èxit de participació al taller “Avui Cuino jo... amb Quim Casellas”
L’Aula participa en la segona quinzena gastronòmica infantil, Xics Gastronòmics
Taller d’estiu per a nens i nenes
Vols deixar de fregar?

Els que tenim fills i altres que no en tenen potser també, sabem el que val un màster post universitari d’un cert

15-17_La Cuina de l’Empordanet

dels millors restaurants, els estatgers tenen l’oportunitat de participar del projecte dels seus ídols, si realment

La Cuina de l’Empordanet present als workshops del Patronat de Turisme Costa Brava Girona
La Cuina de l’Empordanet signa un conveni de col·laboració amb els cellers Mas Oller i Clos d’Agon
Celebració del primer homenatge a Rafel Sabadí
Prop de mil persones assisteixen a la 5a campanya gastronòmica Sopars Maridats

són futurs cuiners o cambrers que han escollit aquest ofici per vocació.

els seus lectors, oïdors o teleespectadors no s’avorreixin.
L’activitat turística i l’hostaleria semblen terreny adobat per fer créixer polèmiques que sovint vistes des de dins
no s’acaben d’entendre. Heus aquí alguns exemples que han merescut protagonismes les darreres setmanes.
Arrel de les declaracions de Jordi Cruz sobre els estatgers sense sou que treballen en restaurants estrellats, els
mitjans i algun sindicat s’han posat les mans al cap sense que ningú hagi fet una defensa aferrissada de la pos-

nivell. Els màsters tenen la pretensió d’apropar als futurs professionals a la realitat del món empresarial més
enllà del coneixement teòric adquirit durant el grau.
Sovint la principal activitat del màster és conèixer casos pràctics, sense arribar mai a intervenir. A les cuines

Acostuma a ser una experiència que no te preu. És el mateix que un noi que vol ser futbolista pugui entrenar
durant tres mesos al costat de Messi.
És per això que cada any el Celler de Can Roca, el Miramar, l’Àbac o els nostres estrellats Fina, Marc, Quim i

19_- Costa Brava Verd Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya

Albert, reben centenars de cartes de noies i nois demanat l’oportunitat de treballar al seu costat uns mesos,

25è aniversari de Costa Brava Centre Hotels
Nous president de Costa Brava Verd Hotels
Petits Grans Hotels de Catalunya segueix sumant

encara que sigui sense cobrar.
Sense cobrar en alguns casos, però menjats, vestits i dormits a càrrec de l’empresa. Un estatger d’un d’aquests locals pot presumir d’haver fet el millor preu. Per això no serem nosaltres els que alimentem aquesta polèmica falsa.
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La segona gran polèmica dels darrers mesos és la turismefòbia que s’ha instal·lat a les grans ciutats, molt espe-

Incentius per a la contractació de joves

cialment a Barcelona i a Palma de Mallorca. La primera va rebre l’any passat la quantitat de quasi 6 milions de
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visitants i la illenca quasi un milió i mig.

Nous proveïdors Cooperativa 2017
Establiments turístics en venda, lloguer o traspàs

És molta gent, tanta que en el cas de Barcelona duplica llargament la població resident, i en el cas de Palma, amb
un cens de poc més de 400.000 habitants, quasi la quadruplica.

22_Breus

Però curiosament aquestes xifres d’increment demogràfic per l’efecte turístic, queden molt per sota de les que

La directora general de Comerç Muntsa Vilalta visita el Grup Costa Brava Centre
Presentació de vins de Mas Geli
5è sopar solidari a l’Escola d’Hostaleria d’Osona

es produeixen a casa nostra; Begur, Pals o Platja d’Aro multipliquen per més de 10 la seva població censada.
Palafrugell, Palamos o Sant Feliu de Guíxols tenen creixements semblants als de Palma.
On rau doncs la diferència? Només en el fet de que nosaltres tenim consciència que aquesta és una servitud

23_Llistat de proveïdors Cooperativa

necessària pel progrés social i econòmic d’aquest territori. Que vivim del turisme.
Aquest fet és menys evident a la gran ciutat on el pes de l’activitat turística sobre el conjunt de l’activitat
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El realment curiós és que els que protagonitzen les protestes, les queixes i les cartes al director són aquells veïns
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damunt de tot el que és viu, i s’assemblen molt al tipus de gent que tant els molesta.
Ben mirat, els humans som uns éssers curiosos.
Bon estiu.
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Xerrem amb
MUNTSA VILALTA
Directora General de Comerç de la Generalitat de Catalunya

Si bé és cert que l’artesania és un molt bon complement per
a l’estada turística, cal dir que hi ha segments de mercat que
incorporen aquest element artesà i de producció local com
una variable important en la selecció de la destinació turística.

La formació en restauració ha tingut un augment en els
darrers anys? En quin punt es troba el comerç? Està equiparada aquesta formació en ambdós sectors?
Costa Brava és coneguda també per la seva gastronomia i
per la seva varietat de restaurants. Hi influeix el fet de tenir
alguns dels millors cuiners del món, evident, però també el
fet de tenir bons professionals que els segueixen i que fan
bones propostes gastronòmiques, de servei i d’experiència.
Ningú dubta de la importància de la formació en el sector de
la restauració. Hauríem de poder pensar de la mateixa manera en el sector del comerç.

Com veu el comerç com a valor turístic? La importància
del “shopping” en el mercat general i a la Costa Brava en
particular.

El comerç ubicat en entorn turístic requereix de requisits
concrets. D’alguna manera podríem parlar d’internacionalització inversa, això vol dir que més enllà de saber de producte, de donar un bon servei, ens cal conèixer el perfil del
client, la seva cultura i, evidentment, idiomes.

Avui el valor turístic és un tot, i absolutament transversal. Té a
veure amb paisatge, amb shopping, amb gastronomia, amb cultura, amb oci, etc... El turista i la seva experiència és el centre.
La Costa Brava té tots els ingredients per captar i, sobretot,
retenir un turisme de qualitat. Un turisme que té a la seva disposició una oferta molt diversificada i amb diferents formats
comercials que contemplen tant marques internacionals, com
propostes autòctones singulars de gran interès comercial.

Creu que el turisme i el comerç s’haurien de coordinar
més en matèria d’horaris, calendari, etc?
Des d’una visió de client, l’únic element a valorar és l’experiència, i aquesta és el resultat d’un conjunt de vectors que
actuen de manera simultània. Quanta més coordinació turisme-comerç hi hagi en matèria de promoció, d’estàndards
de servei, etc..., es creen entre les empreses més sinergies i
més percepció de valor.

Des de l’àmbit del comerç més artesanal, com es valora
l’efecte del turisme?
El comerç artesanal aporta un “plus” diferencial i és guanyador, especialment en entorns turístics. En un entorn globalitzat, la personalització és un atribut molt valorat, i això cal
potenciar-ho en un país com Catalunya amb una gran tradició tant comercial, com artesana. L’artesania parla de la nostra identitat, dels nostres valors i de la nostra cultura.

Hi ha projectes en comú per dinamitzar i relacionar el binomi comerç – turisme?

Pel que fa a aquesta artesania i producció local, es duen a
terme activitats per popularitzar-ho. És un atractiu més
per tots els mercats o només per alguns? Són un complement per l’estada turística o motiu de la mateixa?
Existeixen actuacions dirigides específicament a la promoció de l’artesania i de la producció local tant del sector agroalimentari, com d’altres sectors (equipament de la persona
o d’equipament de la llar, etc...), però cal dir que la promoció
més efectiva és la que fan els millors prescriptors: hotelers
i restauradors de Costa Brava. La visió i el focus dels operadors agrupats cap un comerç sostenible i de qualitat són
clarament un encert.
A més, a Catalunya trobem manifestacions artesanes de
gran rellevància que són reconegudes per la Generalitat de
Catalunya com Zones d’Oficis Singulars o Punts d’Interès
Artesanal. Un cas paradigmàtic és la ceràmica de La Bisbal.
4

Les polítiques que relacionen el binomi comerç-turisme tenen a veure bàsicament amb quatre línies d’actuació: l’impuls d’organitzacions empresarials mixtes comerç-turisme,
la formació, la promoció a l’origen, i la comunicació i millores
de servei creuat a destí.
Enguany, en el marc del conveni entre el Departament
d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya
i el Consell de Cambres, es programaran diverses accions
vinculades al comerç en zones turístiques a través de les
Cambres de Comerç de Girona, Palamós i Sant Feliu.

Com es troba la situació actual de les grans superfícies vs
el petit comerç?
El mercat està segmentat. Hi ha persones amb preferència
clara a grans superfícies, i d’altres que prefereixen buscar el
comerç de proximitat i més proper. Catalunya té un model
clar de comerç centrat en mantenir un equilibri de formats
que permeti ciutats i pobles compactes, és a dir, potenciar
els centres de les ciutats. Això avui és l’aspiracional de molts
països que havien apostat per grans formats a l’extraradi i
que ara busquen el retorn a una mobilitat més reduïda i més
5

vida als centres. Malgrat tot, penso que avui el canvi ens ve
per la transformació digital amb una clara afectació tant a
grans, com a petits formats.

Com veu la situació actual i els reptes de futur del comerç
a la Costa Brava?
Crec que Costa Brava és un model d’èxit, i això ha estat possible gràcies a l’esforç conjunt de molts actors del sistema:
d’hotelers, de restauradors, de comerciants, d’entitats públiques... S’ha aconseguit un model propi de qualitat que
es pot, i es vol, explicar i això afavoreix el comerç. Cal però,
abordar el nous reptes que ens venen. El més important és
entendre el nou consumidor de futur, un consumidor nadiu
digital, global i superinformat, per a poder donar les respostes adequades de producte, format, servei i diferenciació.
Els ingredients hi són per convertir aquests reptes en èxit.
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BENVINGUTS A L’ASSOCIACIÓ
Nous socis segon trimestre 2017

IMPOST SOBRE BEGUDES ENSUCRADES ENVASADES

1

Durant el segon trimestre del 2017, s’han incorporat
tres nous socis, als quals volem donar la benvinguda.

L’impost sobre les begudes ensucrades envasades és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual
és gravar el consum de begudes ensucrades envasades per
raó dels efectes que tenen en la salut de la població i té com a
finalitat principal incentivar un canvi en els hàbits de consum,
tal com recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

1. Hotel Mas Pastora, Llafranc
2. Restaurant Samal, Calonge
3. Emporhotel, Palamós

L’impost, creat per la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic
(DOGC núm. 7340, de 30.03.2017), va entrar en vigor l’1
de maig de 2017.

BENVINGUTS!
3

2

Quines begudes queden subjectes a l’impost?
D’acord amb l’article 72 de la Llei, són begudes ensucrades
les que contenen edulcorants calòrics afegits com ara, entre
altres, sucre, mel, fructosa, sacarosa, xarop de blat de moro,
xarop d’erable, nèctar o xarop d’agave i xarop d’arròs.

sos els iogurts bevibles, les llets fermentades bevibles, els
productes per a ús mèdic i les begudes alcohòliques.
D’acord amb l’article 73 de la Llei és contribuent la persona física o jurídica que subministra la beguda al consumidor
final. Per tant, comerços de venda al detall (tals com hipermercats o supermercats), establiments de restauració i
hoteleria, cinemes, titulars de l’explotació de màquines de
“vending”, etc
El contribuent està obligat a repercutir l’impost al consumidor final.
Per a determinar l’import de la quota, cal aplicar el tipus de
gravamen corresponent sobre el volum de beguda expressat en litres.
S’estableixen dos tipus de gravamen segons el contingut en
sucre:
•

Les begudes amb més de 8 grams de sucre per cada 100
ml: 0,12 euros/litre

•

Les begudes d’entre 5 i 8 grams de sucre per cada 100
ml: 0,08 euros/litre

Estan subjectes:
a) Els refrescos o sodes: begudes sense alcohol de diferents
sabors, amb gas o sense gas, preparades comercialment i
que es venen en ampolles o llaunes, i també les que se subministren al consumidor per mitjà d’un sortidor.
b) Les begudes de nèctar de fruites i sucs de fruites.
c) Les begudes esportives: begudes dissenyades per ajudar
als atletes a rehidratar-se, i també a reposar els electròlits,
el sucre i altres nutrients.
d) Les begudes de te i cafè.
e) Les begudes energètiques: begudes carbonatades que
contenen grans quantitats de cafeïna, sucre i altres ingredients, com vitamines, aminoàcids i estimulants a base d’herbes.

L’impost s’ha d’autoliquidar en la forma i terminis que s’estableixin reglamentàriament.
Actualment s’està tramitant el projecte de Decret que ha
d’aprovar el Reglament de desplegament de la Llei. En principi, és previst que s’estableixin períodes trimestrals de liquidació i que l’autoliquidació es presenti en els 20 primers
dies del mes següent a cada trimestre (1-20 d’abril; 1-20 de
juliol; 1-20 d’octubre; i 1-20 de gener).
D’acord amb això, el primer període de liquidació és el trimestre abril-juny 2017 que s’haurà d’autoliquidar entre els
dies 1 i 20 de juliol de 2017.

f) Llets endolcides, begudes alternatives de la llet, batuts i
begudes de llet amb suc de fruita.
g) Begudes vegetals.
h) Aigües amb sabors.
Cal tenir en compte que la llei especifica que no estan subjectes les begudes elaborades a partir de sucs de fruita o de
verdura naturals, concentrats o reconstituïts, o llur combinació, ni tampoc llets o alternatives de les llets, que no continguin edulcorants calòrics afegits. També en resten exclo6
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Foto: aplicació de l’impost. Font: www.ccma.cat
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’OBRA SOCIAL “LA

21 ANYS DE BECA XIQUET SABATER
La Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava
Centre ha convocat per vint-i-unè any consecutiu la Beca
Xiquet Sabater, per a titulats d’estudis en hostaleria i/o
turisme i d’altres com màrqueting o relacions públiques,
juntament amb l’Hotel Aigua Blava i amb la col·laboració
del Patronat de Turisme Costa Brava Girona , la Dipuació
de Girona, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya i La Caixa.
Aquesta beca té com a objectiu millorar la formació dels
professionals del sector per garantir la qualitat de l’oferta
turística i per a l’èxit de les empreses, a més, de retre homenatge a qui fou un dels hotelers més emblemàtics de Catalunya i president de la nostra entitat prop de vuit anys.
Els sol·licitants que vulguin optar a la beca hauran d’estar
en possessió del títol acadèmic en estudis d’ensenyament
reglats o propis procedents de:

CAIXA” PER DUR A TERME ACTIVITAT FORMATIVA I SOCIAL

•

Grau en Turisme

•

Grau en Gestió Hotelera i Turística

•

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

•

Grau en Màrqueting

•

Cicles formatius de grau superior de la família professional d’hostaleria i turisme

La Unió d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre i l’Obra
Social “la Caixa” han signat un conveni de col·laboració per
promoure les activitats formatives i d’integració laboral
que duu a terme la nostra entitat.

Pel que fa al procés de selecció, s’efectuaran proves, de caràcter eliminatori, en el següent ordre: projecte emprenedor / treball / estudi de recerca, avaluació de la documentació i entrevista, duta a terme pels membres del jurat; i el
nomenament del guanyador, un cop efectuada l’avaluació
de les proves esmentades.

El primer objecte del conveni és la col·laboració per activitats de caràcter formatiu i es destinarà, concretament, a la
Beca Xiquet Sabater, que enguany celebra la seva 21a edició i que té com a objectiu millorar la formació dels professionals del sector de l’hostaleria i el turisme.

La signatura del conveni va anar a càrrec de la Sra. Bàrbara
Hallé, Presidenta de la Unió d’Hostaleria i Turisme Costa
Brava Centre i el Sr. Jaume Masana, Director Territorial
Catalunya de Caixabank, i es va tenir lloc a l’Hotel Sant Roc
de Calella de Palafrugell.

D’altra banda, també s’estableix la col·laboració per les accions de caire social i sostenible que promou la Unió d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre per afavorir la inserció
al món laboral de persones en situació vulnerable i en projectes i actuacions per a la preservació del medi ambient i la
millora de la qualitat del territori.

La dotació econòmica de la beca és de 4.000 euros, destinats a cursar un postgrau o màster d’especialització en
hostaleria i/o turisme o per continuar els estudis de les especialitzacions citades anteriorment que s’estiguin cursant.

Foto: Bàrbara Hallé i Jaume Massana durant la signatura del conveni

ESTRENEM LES GUIES D’ALLOTJAMENTS
I DE RESTAURANTS I BARS
La Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava
Centre estrena noves guies d’allotjaments i de restaurants i
bars per la temporada 2017 / 2018.

COSTA BRAVA CENTRE
GUIA DE RESTAURANTS I BARS
2017-2018

Es tracta de nou material de promoció amb tota la informació actualitzada de cada un dels establiments associats.

C. del Turisme, 1 | 17253 Vall-llobrega
(Costa Brava - Girona)
T. 972 60 00 69 - F. 972 60 01 12
www.grupcostabravacentre.com

COSTA BRAVA CENTRE
GUIA D’ALLOTJAMENTS

Hotels | Càmpings | Apartaments
8
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2017-2018

Aquest material es distribuirà per oficines de turisme, consells comarcals, punts d’interès turístic, i a tots els membres
de l’Associació.
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L’ ICTE PARTICIPA EN EL DESENVOLUPAMENT D’UNA
NORMA PER AL TURISME ACCESSIBLE

PROGRAMA CONNECTA D’ASTRID 21

L’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE), a través de la seva posició de
lideratge dins el Comitè Tècnic TC228 encarregat de turisme i serveis relacionats
en el marc de l’Organització Internacional de Normalització (ISO), participa en el
desenvolupament d’una norma internacional per al turisme accessible.

Durant el segon trimestre la Unió d’Hostaleria i Turisme ha
iniciat la col·laboració amb la fundació Astrid-21, especialment amb el programa Connecta, que us presentem tot seguit.

El turisme accessible aviat comptarà amb una norma internacional, en la qual està treballant el Comitè Tècnic TC228
Turisme i Serveis Relacionats (al capdavant del qual es troba l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola). La norma, que en un primer estadi es presenta com a “ISO 21902.
Turisme i serveis relacionats. Turisme accessible per a tothom. Requisits i recomanacions“, oferirà directrius clares
per a la planificació del turisme accessible.
Dins del Comitè, l’ICTE col·labora juntament amb Fundació ONCE i l’Associació Espanyola de Normalització (UNE),
promotors del projecte entre d’altres. En aquests dies ha
tingut lloc a Madrid la primera reunió de treball i està previst que la norma sigui finalitzada en 2018 i es publiqui al
llarg de 2019.
AA.FF. ANUNCI ALTIMIR 6.pdf
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16/6/17

CONNECTA és un programa formatiu teòrico-pràctic que té
l’objectiu de millorar la qualificació professional i la capacitat
d’inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual.
Aquesta formació els permet entrar al món laboral dins l’empresa ordinària, garantint el rendiment en el seu lloc de treball.

Un cop fet això, entren en joc els seguiments laborals, que realitzen tutors especialitzats. Un cop definides amb l’empresa
les tasques a desenvolupar, el tutor acompanya el treballador durant les primeres setmanes i verifica que desenvolupa
la feina correctament.
Paulatinament i a mesura que la persona amb discapacitat
està totalment integrada i domina les noves tasques, aquest
acompanyament es va reduint fins mantenir-se en un seguiment quinzenal.

Es treballa de forma individualitzada amb cada alumne. En
funció de les seves capacitats i de la seva vocació es tria el
sector i el tipus de feina més adient per a cada cas i es realitza
un pla de formació personalitzat.
Es fan sessions teòriques dins l’aula i pràctiques dins l’empresa, totes dues orientades a assolir el màxim nivell de competència de l’alumne dins l’àrea de treball seleccionada.

Foto: bungalow accessible

A més de promoure i liderar el TC 228, l’ICTE participa en
els treballs del WG 2 relatiu al Turisme de Salut i el WG8
relatiu als Clubs Nàutics en el marc d’ISO.

Un cop formats i garantida la seva competència per realitzar
la feina, s’arriba al moment més important: trobar un lloc de
treball.
Per garantir l’èxit, es fa una prospecció prèvia amb les empreses que volen participar, s’analitzen els llocs de treball i
les habilitats i competències necessàries per a cadascun dels
mateixos, i es tria el candidat idoni per la feina.
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Gestió sanitària global
assessoria ambiental i alimentària

Prevenció, supervisió, tractaments, controls analítics,
documentació, avaluació, formació i correcció

Sanitat ambiental

Control de plagues
Prevenció i control de la legionel·la
Neteges i desinfeccions
Control i manteniment de piscines
Control d'aigües potables i aigües residuals
Plans de mostreig

C

M

Què diuen les empreses?

Què diuen els treballadors?

“Treballadors implicats fins al moll de l’ós”

“Deixar de ser un mantingut i donar sentit a la meva vida”

“Li fa tanta il·lusió venir a treballar, que s’encomana”

“Algo meravellós”

“Bon rendiment”

“Ser més oberta i més independent”

Y

Sanitat alimentària

CM

Diagnosis, auditories i inspeccions
Implantacions: pre-requisits, Appcc,
BCR, IFS, ISO 22000
Disseny i execució plans de mostreig
Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries
Assessorament i valoracions nutricionals
Etiquetatge i traçabilitat

MY

CY

CMY

K

Vetllem per la teva tranquil·litat,
la qualitat dels productes i serveis
i la salut dels teus clients.
Equip Altimir

“Una alegria”

VOLS SABER COM PARTICIPAR?
Facilitant un lloc on fer les pràctiques
en la fase d’estudi
Contractant una persona ja formada a
la teva plantilla

altimirassessoria.com
Tel 93 765 52 53
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Vols saber més? Contacta amb ASTRID-21
Iolanda Ruiz i Planagumà
Tel: 972234019
Fax: 972222748
coordinacioiprospeccio@fundacioastrid.org
www.fundacioastrid.org

Aula Gastronòmica de l’Empordà

Aula Gastronòmica de l’Empordà

PROGRAMA DE REINCORPORACIÓ AL TREBALL 2017
Durant el mes de maig, l’Aula Gastronòmica de l’Empordà
va acollir i formar a 15 joves que formen part del Programa
de Reincorporació al Treball (PRT) 2017, a través de la Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social i
Família de La Direcció General per a la Immigració.
Aquests programes tenen la finalitat de facilitar al jovent
que s’hi inscriu un itinerari professional i formatiu, tant de
transició al món laboral com de continuïtat formativa.

En aquest cas, la formació dels alumnes és la d’auxiliar d’hostaleria: cuina i serveis de restauració. Es tracta d’una formació teòrica i pràctica dirigida per un professor i que s’ha dut
a terme a les instal·lacions de l’Aula durant el mes de maig.
De juny a octubre, els alumnes hauran de dur a terme pràctiques
en establiments hotelers i/o restaurants, tutelats pel professor.
I a partir de l’octubre, completaran la formació en llengua
catalana a l’Àrea d’Educació de Palafrugell

Els destinataris d’aquesta formació són les persones estrangeres immigrades en situació d’irregularitat sobrevinguda
i les reagrupades. També es poden acollir a aquest cursos
persones estrangeres immigrades amb especials motius de
vulnerabilitat: pendents d’informes d’arrelament, joves tutelats per la Generalitat, aturats, sol·licitants de protecció
internacional, etc.

TALLER D’ESTIU PER A NENS I NENES
Pels més petits de la casa, una alternativa lúdica i creativa
als casalets d’estiu.

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ AL TALLER “AVUI CUINO JO...
AMB QUIM CASELLAS ”

Mes sencer: 190 € / nen
El passat 11 de maig es va dur a terme el taller de cuina “Avui
Cuino Jo...” a càrrec del xef Quim Casellas del Restaurant Casamar de Llafranc (1 estrella Michelin), amb plena assistència.

Quan? Durant els mesos de juliol i agost

Dues setmanes: 100 € / nen

Per a qui? Per a nens i nenes d’entre 6 i 12 anys

Una setmana: 70 € / nen

Horaris: de 9.00 h a 13.00 h

Un dia: 15 € / nen

Durant el taller, es va fer un recorregut pels plats més clàssics
del Casamar, plats on la tradició i el record són el més important
i on es busca l’essència del producte, del gust i de la memòria.
Un cop acabada l’elaboració del menú, els assistents van poder degustar els plats i conversar amb el professor – cuiner.

VOLS DEIXAR DE FREGAR?
L’AULA PARTICIPA EN LA 2a QUINZENA
GASTRONÒMICA INFANTIL, XICS GASTRONÒMIC

Des de Termowash, empresa col·laboradora amb l’Aula Gastronòmica de l’Empordà, us proposem que deixeu de fregar
els estris més difícils de la cuina! Safates de forn, cassoles,
filtres de campanes, ferros de fogons...

L’Ajuntament de Platja d’Aro, Castell d’Aro i S’Agaró va organitzar la 2a Quinzena Gastronòmica Infantil, Xics Gastronòmic, del 20 de maig al 4 de juny, en la qual l’Aula Gastronòmica de l’Empordà va col·laborar.

És tan senzill com deixar els estris en remull durant una estona i esbandir-los quan surtin!

Durant aquesta quinzena, es van dur a terme jornades gastronòmiques del menú infantil saludable, tallers de cuina i
alimentació infantil, activitats infantils, mercat de productes
locals, entre d’altres…

Estalviareu al voltant del 80% de la feina més dura de les
vostres cuines, juntament amb aigua i energia.

Més informació:
Ivan Soler Pujol

Us proposem fer una prova a les instal·lacions de l’Aula perquè comproveu els resultats, per així poder gaudir de les
vostres cuines impecables, sense esforç!

El dissabte 3 de juny, es va dur a terme la cloenda de les
jornades, amb un taller a càrrec de l’Aula Gastronòmica de
l’Empordà i dels cuiners de la Cuina de l’Empordanet del
municipi (restaurants Aurum, Aradi i SA cova), al Parc de
l’Estació del Carrilet de Castell d’Aro.
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13

660 333 125

La Cuina de l’Empordanet

La Cuina de l’Empordanet

LA CUINA DE L’EMPORDANET PRESENT ALS WORKSHOPS

LA CUINA DE L’EMPORDANET SIGNA UN CONVENI DE

DEL PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA

COL·LABORACIÓ AMB ELS CELLERS MAS OLLER I CLOS D’AGON

A través del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, diversos membres del col·lectiu de La Cuina de L’Empordanet van
col·laborar fent els àpats als workshops que van tenir lloc els
passats 27 d’abril i 10 de maig, a Frankfurt i Oslo respectivament. Aquests actes van permetre presentar l’oferta turística
als agents de viatge assistents, així com mostrar els productes
gastronòmics i vins gironins. Els xefs participants en aquests
workshops van ser: Vicenç Fajardo (La Plaça), Joan Carles
Sánchez (Es Portal), Quim Casellas (Casamar), Sergi Roca (Aradi) i Miquel Garcia (Terramar); tots ells membres del col·lectiu
de La Cuina de L’Empordanet.

Els cellers Mas Oller de Torrent i Clos d’Agon de Calonge
són nous col·laboradors del col·lectiu gastronòmic la Cuina
de l’Empordanet.
Mas Oller és una finca històrica situada al municipi de Torrent amb les terres repartides al voltant d’una masia del segle XVII. Als anys 50 del segle passat es varen arrancar les
vinyes i les oliveres per dedicar-se al monocultiu de cereal
i l’explotació intensiva del ramat. Es conserven, però, les velles alzines sureres, destinades a l’elaboració dels prestigiosos taps de la comarca. Des dels anys 70 el conjunt pertany
a la família Esteva. L’any 2000, Carlos Esteva - propietari del
prestigiós celler Can Ràfols dels Caus- decideix rescatar de

Tant el workshop de Frankfurt com el d’Oslo van ser molt ben
acollits i van comptar amb l’assistència d’unes setanta persones a cada acte.

l’oblit la finca familiar, rejovenint amb delicadesa la masia,
ubicant el celler en el que va ser la vaquerissa i replantant
de vinyes el que havia estat la millor finca vinícola de Pals,
amb el desig de produir nous vins de qualitat, partint de la
tradició empordanesa, però innovant en molts detalls, des
de la vinya fins al celler. Els vins de les primeres veremes,
produïts per ceps joves, es varen vendre per la zona. Ara, les
vinyes han adquirit l’edat suficient per produir la concentració de fruita que s’estava buscant. Avui dia, gairebé 400 anys
després de la seva construcció, Mas Oller s’ha convertit en
un celler de referència a la DO Empordà amb vins que s’elaboren des d’una filosofia que aposta per la singularitat i per
l’expressió del lloc on neixen.

Foto: els xefs Sergi Roca (Aradi), Quim Casellas (Casamar) i Miquel Garcia ( Terramar)

Foto: celler Mas Oller
Foto: Joan Carles Sánchez (Es Portal) i Vicenç Fajardo al workshop

La historia del celler Clos d’Agon neix el 1987, quan un matrimoni francès decideix comprar l’antiga masia de Mas Gil,
on ja hi havia 12 hectàrees de vinya plantades amb varietats
híbrides i marcs de plantació estrets. Aquets propietaris es
van assessorar amb professionals com Pierre Galet i André
Crespy catedràtics de la Universitat de Montpellier i van decidir arrencar la vinya antiga i plantar varietats franceses de
prestigi per la elaboració de vins de qualitat.
Després d’aquesta etapa, sis amics suïssos amants del vi,
entre ells Franz J. Wermuth (Les Grands Vins Wermuth),
Frank Ebinger (Casa del Vino Ebinger) i Silvio Denz (Château Faugères, Chateau Rocheyron, Château LafauriePeyraguey, Montepeloso) van adquirir aquest famós entorn

Foto: celler Clos d’Agon
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vitícola l’any 1998 i van contractar com a assessor a l’enòleg
Peter Sisseck que elabora a Ribera del Duero, grans vins
com Pingus i Hacienda Monasterio.
És a partir d’aquest moment que es comença un nou projecte enfocat en un augment de la producció dels vins de qualitat, amb la construcció d’un nou celler dissenyat per l’arquitecte Jesús Manzanares i amb un augment de la superfície
de plantació recuperant antics bancals a les parts més altes
de la finca. Actualment, el director tècnic, Miguel Coronado
assessorat per l’enòleg Peter Sisseck, segueixen treballant
per intentar treure el màxim partit al terreny particular de
Clos d’Agon, i amb això, seguir elaborant grans vins que es
caracteritzin per un marcat estil i qualitat.

La Cuina de l’Empordanet

La Cuina de l’Empordanet

CELEBRACIÓ DEL PRIMER HOMENATGE
A RAFEL SABADÍ

PROP DE MIL PERSONES ASSISTEIXEN A LA 5a
CAMPANYA GASTRONÒMICA SOPARS MARIDATS

El passat 15 de maig, es va dur a terme el primer acte d’homenatge
al desaparegut cuiner Rafel Sabadí, organitzat per l’Ajuntament de
l’Escala, on van assistir membres de la Cuina de l’Empordanet i del
FC l’Escala.

El jurat va estar format per Joan Roca del restaurant El Celler de
Can Roca; Albert Sastregener del restaurant Bo.TiC; Jordí Sabadí
del restaurant El Roser 2; Jordi Jacas del restaurant Molí de l’Escala; i Gerard Xarles, de la revista Empordà Gastronòmic.

L’acte va tenir lloc al camp de futbol de l’Escala, on es va celebrar un
partit de futbol entre personal dels restaurants El Roser i El Roser
2, familiars i amics, contra els cuiners de la Cuina de l’Empordanet
i persones vinculades al FC l’Escala.

Sant Martí Vell. Disposa d’una gamma de vins ecològics semi criança i com ha novetat tenen previst treure al mercat una nova línia
de vins d’alta qualitat que reflecteixin “l’expressió i el territori”.

Després del partit, es va poder gaudir d’un àpat que constava de
diferents elaboracions de suquet de peix fetes per cuiners de la
població companys d’en “Rafalet”. La vetllada va anar acompanyada d’una cantada d’havaneres, i va concloure amb els agraïments a
la família Sabadí , l’Ajuntament de l’Escala i els companys d’ofici de
la Cuina de l’Empordanet.
El segons dels actes d’homenatge es va dur a terme el 29 de maig
i va constar en la celebració del primer concurs de cuina Rafel Sabadí, organitzat per l’Ajuntament de l’Escala i la Cuina de l’Emprodanet. El concurs, amb l’objectiu de premiar als joves que surten
de les escoles d’hostaleria de les comarques de Girona i de retre
homenatge al traspassat cuiner, el van guanyar dos alumenes de
l’Escola d’Hostaleria de Ripoll, amb una reinterpretació de la sèpia
amb pèsols.

Foto: Foto de família abans del partit

Fotos: Diversos plats i presentacions de la campanya de Sopars Maridats 2017

El dia 9 de juny va cloure la cinquena edició de la campanya
gastronòmica Sopars Maridats, que s’ha dut a terme cada
divendres del 17 de febrer al 9 de juny al restaurants de la
Cuina de l’Empordanet i de la Cuina del Vent amb els cellers
de la DO Empordà.
Aquesta edició ha comptat amb prop d’un miler de comensals, resultats que fan palès l’èxit de la iniciativa i que el binomi cuina i vi de l’Empordà es consolida, amb un augment
d’assistència que va creixent any rere any, amb un públic
cada cop més interessat en la proposta del maridatge.
Els 31 sopars que han ocupat la campanya han recollit propostes gastronòmiques elaborades amb productes de proximitat i de temporada (com els de la Marca de Garantia de
productes de l’Empordà), una de les bases dels restaurants
d’ambdós col·lectius, maridades amb els vins de cada celler
que millor combinaven.
Enguany, tots els menús van incloure una varietat de croqueta a l’aperitiu per retre homenatge a aquesta preuada
elaboració, present a tots els restaurants del país, i commemorar els 150 anys des que va aparèixer al nostre país la pri16
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mera referència escrita a “El cocinero español y la perfecta
cocinera”.
La campanya, impulsada inicialment per la Cuina de l’Empordanet, va néixer amb l’objectiu de mobilitzar el públic en
una època de l’any on hi ha menys afluència, i també de buscar sinèrgies i treball conjunt amb els elaboradors vinícoles
de la zona, en aquest cas, els cellers adscrits a la DO Empordà. Aquest binomi que conforma la cuina i el vi empordanès
esdevé una proposta gastronòmica de la zona en un sentit
absolut i de primera qualitat, cosa que es reflecteix amb els
resultats d’assistència, que van augmentant cada any.
Els sopars han comptat amb l’assistència de públic local interessats en la proposta i també de públic ocasional, com
turistes que es trobaven a la zona o visitants de caps de setmana.
La campanya compta amb la col·laboració del Consorci de
Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya;
l’Agència Catalana de Turisme; el Patronat de Turisme Costa Brava Girona; els Consells Comarcals del Baix i l’Alt Empordà; i l’Institut Català de la Vinya i el Vi.

Costa Brava Verd Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya

25è ANIVERSARI DE COSTA BRAVA CENTRE HOTELS
El passat mes de març es va celebrar el 25è aniversari de Costa Brava Centre Hotels. L’acte va tenir lloc al Mas Marroch de
Vilablareix i va comptar amb l’assistència de representants
polítics i del sector turístic, de treballadors i extreballadors
i, sobretot, de molts socis i exsocis de la marca, així com de
les altres marques del Grup: Blau Verd Hotels i Petits Grans
Hotels de Catalunya.

Costa Brava Centre Hotels va néixer a partir de la decisió d’un
grup d’hotelers de la Costa Brava d’unificar esforços per a gestionar la seva comercialització als principals mercats emissors.
Es va convertir en la primera cadena voluntària hotelera de
Catalunya i en aquells moments la formaven 29 establiments.
Actualment, les tres marques del Grup agrupen uns 90 hotels
de diferents característiques i ubicacions.

Foto: Foto de família 25 aniversari

NOU PRESIDENT DE COSTA BRAVA VERD HOTELS
A l’assemblea general ordinària de Costa Brava Verd Hotels,
celebrada el 28 de març al Silken Park Hotel San Jorge, es van
fer eleccions per a la renovació de càrrecs del Consell Rector.
El Sr. Jordi Mias, director de l’Hotel Carlemany, va ser escollit
nou president, substituint el Sr. Josep Maria de Vehí (Hotel Aigua Blava), que ha estat al capdavant de l’entitat durant prop
de 20 anys. També es va escollir la Sra. Irene Elías, directora del
Silken Park Hotel San Jorge, com a vicepresidenta primera.
Foto: Josep Maria de Vehí i Jordi Mias

PETITS GRANS HOTELS DE CATALUNYA SEGUEIX SUMANT
Quatre nous establiments de la Costa Brava s’han incorporat
durant les últimes setmanes a la marca Petits Grans Hotels
de Catalunya. Es tracta del Terralet de Llafranc (15 habitacions, Llafranc), Casa Calella (4 habitacions, Calella de Palafrugell), el Molí de l’Escala (5 habitacions, l’Escala) i el Petit Convent (10 habitacions, Begur). Els tres primers establiments
són de nova obertura i iniciaran el seu projecte formant part
de Petits Grans Hotels de Catalunya.
Amb aquestes incorporacions, la marca Petits Grans Hotels
de Catalunya compta amb 51 establiments ubicats arreu del
territori català.
Foto: Casa Calella

Laboral Fiscal

Cooperativa

INCENTIUS PER A LA CONTRACTACIÓ DE JOVES

NOUS PROVEÏDORS COOPERATIVA 2017

Sistema de Garantia Juvenil

El Real Decret Llei 6/2016 de 23 de Desembre, sobre les
mesures urgents per impulsar el Sistema Nacional de Garantia Juvenil va sorgir amb els objectius de millorar l’ocupació dels joves, augmentar la qualitat i estabilitat laboral,
promoure la igualtat d’oportunitats en l’accés al mercat laboral i fomentar l’esperit emprenedor.
Aquesta mesura va dirigida a tots els joves entre 16 i 25
anys, i menors de 30 anys en el cas de persones amb un grau
de discapacitat igual o superior al 33 %, espanyols i empadronats en territori espanyol, sempre i quan es trobin en
una situació de desocupació laboral i que no estiguin estudiant ni rebent cap formació. Per poder accedir a tal mesura,
aquests joves hauran d’estar inscrits al Portal de Garantia
Juvenil.
Els requisits a complir per a poder contractar són que el
jove que formi part del Programa de Garantia Juvenil, ferli un contracte de tipus indefinit, de pràctiques o formatiu.
Tant a temps complet o parcial sempre i quant se’l contracti
per un mínim del 50 % de la jornada d’un treballador a temps
complet comparable. Mantenir els nivell d’ocupació indefinits i totals, i mantenir al treballador contractat al menys 6
mesos. Si es compleixen aquests requisits l’empresa podrà
accedir a una bonificació de 300 € (TARIFA JOVE) , reduïda
proporcionalment en cas de contracte a temps parcial,de les
cotitzacions emrpesarials a la seguretat social.
Els contractes en pràctiques no poden ser inferiors a 6 mesos ni excedir dels 24, els joves a qui va dirigit han de ser
titulats universitaris, de formació professional de grau mig o

superior o titulacions oficialment equivalents. La retribució
salarial no podrà ser inferior al 60% o 75% entre el primer i
segon any respectivament, comparable amb un treballador
equivalent al seu lloc de treball. Les empreses tindran uns
incentius de fina a un 100% en les cotitzacions empresarials.
Si es fan contractes per a la formació i l’aprenentatge
aquests tindran una duració mínima d’un any i màxima de 3
anys ( tot i que per conveni pot ser més extens), la retribució
del treballador serà la mateixa que acordi el conveni per a
qualsevol treballador de diferent contracte i mateixa categoria. Va dirigit a joves de 16 a 25 anys que no tinguin cap
qualificació professional. Les emrpeses tindran una reudccio de fins al 100% en les quotes empresarials.
De manera compatible sempre i quan les bases no resultin
negatives per a l’empresa, es pot accedir a l’exempció de 500
€ en les bases de cotització per a la contractació indefinida
durant 24 mesos, en aquest cas per arribar als 24 mesos
d’exempció l’empresa ha de mantenir contractat al treballador els 24 mesos.
També hi ha la possibilitat de tenir un incentiu a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa. Es a dir
estar contractar indefinidament, duracio determinada o
temps parcials i compatibilitzar-ho amb estudis d’idiomes
o Tics (mínim 90 hores) o amb formació acreditable oficial
i promoguda pels Serveis Públics d’Ocupació. L’empresa ha
de mantenir el nivell d’ocupació total i tindrà una reduccio
de fins el 100% de la quota empresarial per contingencies
comunes durant 12 mesos.
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SIME Elèctricos

Sowifi

Mikmax Barcelona

Instal·lacions elèctriques integrals,
aplicació per gestionar l’establiment
de forma remota, estació de càrrega
de vehicles elèctrics, reconeixement
de matrícules, etc.

Connexió wifi segura per als clients
sense contrasenya, mitjançant registre
facebook o Instagram.

Més que roba de llit, tèxtil que decora
espais.

Contacte: Sergi Viñals
620 203 429

Contacte: Cristina Montaña
696 968 892

Contacte: José Antonio Múñoz
93 870 65 91

www.simeelectricos.es

www. sowifi.com

www.mikmax.com

ESTABLIMENTS TURÍSTICS EN VENDA,
LLOGUER O TRASPÀS
Destaquem:
•

Lloguer/traspàs: Hotel restaurant, en ple rendiment,
edifici singular a la zona de la Selva

•

Venda: restaurant amb petit hotel, en ple rendiment,
zona La Bisbal

•

Lloguer: restaurant cèntric a punt per treballar, zona
port de Palamós

•

Venda: restaurant casolà amb vivenda, en funcionament

•

Lloguer: restaurant amb bonic jardí, zona Aiguablava
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Demaneu-nos més informació o feu-nos saber què cerqueu i
buscarem la millor proposta per a cada cas.

Breus

Proveïdors

LA DIRECTORA GENERAL DE COMERÇ MUNTSA VILALTA VISITA EL GRUP

APERITIUS
Frit Ravich
Francesc Castañeda - 972 858 008
Pepsico Foods
Carlos Gómez de Àvila - 93 484 05 00

COSTA BRAVA CENTRE
El dimecres 3 de maig la Directora General de Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement, Muntsa Vila, va visitar
les instal·lacions del Grup Costa Brava Centre, per tal de dur
a terme una reunió de treball amb els presidents i els vicepresidents de la Unió d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre i
la Cuina de l’Empordanet, i altres tècnics del Departament de
Comerç i del Grup Costa Brava Centre.

CAFÈS I INFUSIONS
Cafès Cornellà
Pere Cornellà - 972 476 300
Cafès Tupinamba – Cafès Roura
Daniel Sanz - 610 501 026
Tegust
Belinda Moreno - 972 104 504
CARNS I EMBOTITS
Carns J.Roura Bagué
Josep Roura - 972 630 407
Collverd
Joan Moliner - 972 509 341
Comercial Amat
Joan Mateu - 972 640 073

En primer lloc, es va fer un recorregut per les instal·lacions per
tal de mostrar-li els diferents espais de treball del Grup. Posteriorment es va realitzar una reunió, en la que es van tractar
temes relacionats amb el turisme, la hostaleria i el comerç.

DOLÇOS I PA
Gremi de flequers artesans de les comarques de
Girona
David Colomer - 972 216 924
La Fleca de l’Empordà
Xavier Sardà - 972 601 257

Foto: durant la visita de la Directora General de Comerç

PRESENTACIÓ DELS VINS DE MAS GELI
El passat 29 de maig, membres del col·lectiu gastronòmic la
Cuina de l’Empordanet van assistir a la presentació dels vins de
Mas Geli a Pals.
Es tracta d’una vinya als Masos de Pals que els seus propietaris,
en Lluís Pérez i la Maribel Cansell, han posat en funcionament
per tal de crear el seu propi vi i construir-hi més endavant un celler, tot amb la col·laboració de l’enòleg Agustí Torelló d’AT Roca.
La presentació va consistir en una visita a les vinyes, un tast
dels primers vins que encara no estan al mercat, i un esmorzar
elaborat pel Gremi de Flequers Artesans de les Comarques Gironines i el Gremi de Carnissers i Xarcuters de les Comarques
Gironines.
Foto: durant la presentació dels vins de Mas Geli

5è SOPAR SOLIDARI A L’ESCOLA D’HOSTALERIA D’OSONA

FRUITES, VERDURES I ESPECIALITATS
GASTRONÒMIQUES
Art Muria, mel
Enric Joan Porter - 678 484 884
Forpas Gastronomia
Ramon Foradada - 972 305 072
Fruita – Gastronomia Gonzalez
Ramon González - 972 315 126
GELATS I LÀCTICS
Arasi Phasi
Anna Maria Fàbrega - 972 171 197
Frigorífics del Moral
Joan Invernon - 669 395 318
Nestlè - Lactalis
Joan Manuel López - 972 228 304
OLIS
Olis Angelats
Joan Angelats - 972 231 927
Olis Bargalló
Francesc Bargalló - 93 773 67 70
PEIXOS I CONGELATS
Copesco & Sefrisa
Enric Ferriol - 902 200 980
Dispuig
José Luís Bonilla - 972 206 713
Peixos de Palamós
Octavi Obiol - 972 318 103
VINS I LICORS
Vins i licors Grau
Jordi Grau - 972 301 835

Representants de la Cuina de l’Empordanet van assistir al 5è
Sopar Solidari a l’Escola d’Hostaleria d’Osona a Tona, on 25 dels
millors restaurants de les comarques d’Osona, El Ripollès i La
Selva van elaborar les seves millors propostes.

CONTRA EL FOC
Ignifugacions Generals
Ricard Juscafresa - 972 172 353
Seremex
Àlex Sanz - 902 105 070

Van assistir unes 400 persones i es van recollir prop de 14.000
euros que es destinaran íntegrament a associacions de la comarca d’Osona.

ESTALVI ENERGÈTIC I INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES
ACV España Soluciones
Noelia González - 93 759 54 51
Grup Aiterm
Mireia Gifeu - 972 502 566
SIME Eléctricos
José Antonio Múñoz - 93 870 65 91

Els alumnes de l’Escola d’Hostaleria d’Osona van ajudar a tots
els professionals a elaborar la seva tapa.
Foto: sopar solidari a l’Escola d’Hostaleria d’Osona
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FOTOCOPIADES I IMPRESSORES
Copicat
Xavier Núñez - 972 400 515
TRACTAMENTS D’AIGUA
Puralia Systems
93 684 02 90
INTENET I TELECOMUNICACIONS
Inforcelrà
Jaume Vidal - 972 49 24 27
Panasonic España
Miquel A. Romero - 626 607 906
SoWifi
Sergi Viñals - 620 203 429
MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS
Frima
Lídia Pibernat - 972 240 257
PEC
Ginés Guillén - 972 208 387
WMF Professional
Yeray Angelat - 649 884 900
MAQUINÀRIA DE SEGONA MÀ
Stocks 9
Josep Parals - 653 302 296
MATALASSOS I SOMIERS
Astral
Xavier Costa - 647 622 796
Sonpura
Alberto Villalobos - 696 429 914
MOBILIARI I PARAMENT
Complet Hotel
Antoni Reinoso - 630 827 765
Lifra Contract
Elisenda Deordal - 93 886 37 38
Mio Project
Narcís Rué - 652 026 706
PISCINES, JARDINS I SAUNES
Neda Pool
Albert Ros - 972 600 534
Saunas Wicky
Francesc Moyès - 650 283 626
SOFTWARE I INFORMÀTICA
6con Sistemes de Control
Ramon Núñez - 972 317 558
Gaudi-Inn
Marc Llobet - 639 839 472
Informàtica 3
Enric Blanco - 972 600 800
TELEVISIÓ
Beko Electrònica España – Grundig
Pedro Muñoz - 93 318 46 47
CONTROL DE PLAGUES I LEGIONEL·LA
Braut Eix Ambiental
Montserrat Braut - 93 881 63 71
BIP Biotractaments integrals de plagues (abans
Giroplagues)
Antoni López - 639 777 994
Plaguisystem (abans Girovet)
Alejandro Moztezuma - 972 428 720
Qntrolplaga
Joel Devesa - 618 758 117
Stop Plagues
Elias Castro - 609 759 509
EQUIPAMENT I PRODUCTES DE NETEJA
Lluís Costa Ros - Henkel
Lluís Castro - 972 830 521
Minea Química
Jesús Frigola- 972 232 611
Unitat Química
Montse García - 972 642 495

SERVEIS DE NETEJA
Centre ocupacional i especial de treball
Tramuntana
Montse Pujol - 972 305 629
Serveis de Neteja
Rafael Palma - 609 878 297
SERVEIS HIGIÉNICOSANITARIS
Altimir
Carme Cernicharo - 630 533 050
ASSESSORAMENT RESTAURACIÓ I CUINA
Agar
Xavier Beltran - 676 718 333
ARQUITECTURA I INTERIORISME
Anna Sabrià i Jordi Ginabreda
Anna Sabrià - 636 476 036
Ddisseny
Josep Maria Romo - 972 805 519
ESDEVENIMENTS
Cat Degustació
Pascual Ruíz - 607 900 382
Event DJ
Rafael Selva - 670 266 090
ESTÈTICA I BELLESA
Centre Isis
972 304 594
IMPREMTA I COPISTERIA
Gràfiques Trema
Pere Garriga - 972 860 508
Pickin’ Pack - Papereria Copisteria l’Amfora
Josep Aguilar - 972 304 410
PUBLICITAT
Alpha Publicitat Exterior
Mia Masgrau - 675 583 404
TRADUCCIONS
Arrels Traduccions
Verónica Lambert - 972 776 311
AMENITIES
Belart Amenities
Laura Viscasillas - 93 753 80 76
FERRETERIA
Miquel Espada
Àngel Espada - 972 300 954
GASOIL, GAS I CONTRATACIÓ ELÈCTRICA
Carburants Taravaus
Jaume Sibeques - 607 757 171
Energestic
Javier Sin - 645 781 484
MARXANDATGE
Buybyprice-Comarsa
Joan Penyacoba - 647 701 955
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
Oliveras Materials per a la construcció
Clara Cassú - 972 468 119 - 686 476 573
ROBA DE LLIT, TAULA I BANY
Agell Pallí
Miquel Agell - 650 132 403
MikMax Barcelona
Cristina Muntaña - 696 968 892
ROBA DE TREBALL
Confeccions Tot Treball
Jaume Genabat - 629 648 937
Distribució Tèxtil
Mónica Martín - 972 369 902
Indhos
Francesc Pérez - 972 600 447

