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Editorial

EL NOSTRE ÉS UN PAÍS ACOLLIDOR I SOLIDARI
No sempre és fàcil pels no professionals de l’escriptura trobar temes recurrents i d’interès
per l’empresariat del sector turístic. Diria però, que aquest no és el cas avui, quan enfilem
els darrers dies de setembre.
Segurament caldria parlar de la turismefòbia que ha omplert planes i planes de diaris
aquest estiu i ha recollit moltes opinions i un nombre no apreciable de bajanades.
Podríem parlar dels pisos turístics, de com han incrementat l’oferta d’allotjament en el
conjunt de la destinació i, també de la seva influència decisiva en la creació d’aquesta fòbia
al turisme i als turistes.
De ben segur que és massa d’hora per parlar de com ha anat la temporada o l’any turístic,
sobretot perquè alguns van vendre el peix abans de sortir a pescar.
Des d’aquesta casa ens hem fet un tip d’explicar que la nostra és una activitat afectada
per molts fets exògens. Segurament el més difícil de controlar és el terrorisme, que durant
aquests darrers anys ha anat fent acte de presència de manera ininterrompuda a moltes de
les grans capitals europees i també en algunes zones eminentment turístiques.
Aquests dies el terrorisme incontrolat i incontrolable, ha actuat a Barcelona i a Cambrils,
i ha deixat màcula a tot Catalunya i a tota l’activitat turística del país. No sabem encara
com ens afectarà de cara al futur, però a ningú se li pot escapar que un dels nostres grans
arguments com a destinació també era la seguretat en un sentit molt ample.
Segur que aquest octubre en patirem els efectes a Barcelona i a Catalunya, com ho van fer
en el seu moment París, Brussel·les o Niça. Voldria pensar en què el fet que una acció terrorista de l’estil de la de Barcelona es pot donar a Venècia, a Florència, a Marsella, a Atenes
i a qualsevol lloc de la Mediterrània septentrional, faci que potser la repercussió per a la
pròxima temporada no sigui altament important, atès que la memòria és molt feble quan
la tragèdia no et toca de prop.
Com a sector només podem fer dues coses, que són mostrar la nostra cara més solidària
donant suport a les famílies de les víctimes i celebrar l’actuació de la nostra policia, la
nostra sanitat i la nostra societat civil que han tingut actuacions impecables que el món
sencer (o quasi) ha vist i ha lloat.
També aquests són valors importants per fer del nostre país un lloc desitjable per anar de
viatge i a passar uns dies de vacances. Gràcies als que ho heu fet.

Setembre 2017
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Xerrem amb
SR. SANTI VILA I VICENTE
Conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Quines són les línies mestres del seu mandat?
Les línies del meu mandat són les establertes en el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya i el Pla de Màrqueting Turístic
de Catalunya, dos documents que s’han consolidat com instruments imprescindibles per mantenir el lideratge turístic de
Catalunya.
A més, tot i que les línies estratègiques d’aquests documents
continuen sent vigents, estem fent una revisió per adaptar-los
als canvis que ha experimentat l’activitat turística en els darrers anys.

riquesa. És més, algunes zones de Catalunya, sobretot de l’interior, ens demanen que treballem per incrementar el turisme
i per desestacionalitzar-lo.
El problema de la turismefòbia, per tant, no és un problema
de model turístic sinó de gestió. Cal trobar un sistema de governança, en el qual participin els sectors públics i privats, que
aconsegueixi l’equilibri entre turistes i residents, potenciï els
beneficis que genera el turisme, que en són molts, i redueixi els
efectes de les externalitats.

Preveuen alguna mesura per afrontar la turismefòbia,
que s’està estenent als pobles i ciutats de Catalunya?

Molts municipis pateixen un gran desgast a causa de l’arribada massiva de turisme, preveuen implementar mesures i accions per millorar les infraestructures i serveis per
fer front als possibles impactes que es puguin ocasionar?

Cal destacar que el turisme és una activitat que es desenvolupa
no només a Barcelona sinó també a la resta país. En aquest sentit, el turisme és una activitat que en la major part de Catalunya
funciona de forma molt normalitzada, i contribueix a generar

Gràcies als ingressos generats per l’Impost sobre Estades
en Establiments Turístics, la Direcció General de Turisme
concedeix anualment subvencions a ens locals a través dels
plans de foment territorial del turisme.
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Aquestes subvencions tenen com a objectiu millorar la competitivitat de les destinacions turístiques catalanes i serveixen per crear o rehabilitar infraestructures i espais turístics,
recuperar itineraris, millorar la senyalització o donar suport
a algunes iniciatives turístiques, entre d’altres actuacions.

Quines són les polítiques pel foment de la qualitat i l’excel·
lència de l’oferta pública i privada?

Des del 2014, any en què es va posar en marxa aquesta iniciativa, s’han subvencionat 62 projectes amb un import total
de prop de 20 milions d’euros.

Per una banda hem posat en marxa el Sistema de Qualitat Turística de Catalunya que té com a objectiu identificar aquells
productes o serveis de qualitat, a través de la categorització,
l’especialitat i l’excel·lència turístiques (Q de qualitat turística, distintiu de garantia de qualitat ambiental, categorització
dels establiments de turisme rural en espigues, etc).

Enguany, però, la Generalitat comptarà amb menys recursos d’aquest impost perquè cedirà als ens locals els 50% de
la recaptació i això limitarà la seva capacitat econòmica per
generar plans de foment adreçats als municipis.

Quina és l’actual estratègia en els mercats internacionals
per potenciar el turisme a Catalunya i a la Costa Brava?
La promoció turística de Catalunya en els mercats internacionals es vehicula a través de l’Agència Catalana de Turisme
(ACT), i més concretament a través de les 12 oficines de turisme que tenim a l’exterior, i que ens permeten ser presents
en més de 30 mercats.
Això ens permet conèixer d’aprop cada mercat, avaluar quins
són els interessos de cada públic, i adaptar la promoció que
es fa a cada mercat en funció d’aquests interessos. No és la
mateixa promoció la que es fa al Regne Unit, un mercat molt
madur que a més ens coneix perfectament i on el que busquem és la fidelització i la repetició, que la promoció que es
fa als mercats emergents d’Àsia o Sud-Amèrica, on hem de
mostrar quina és la nostra oferta.
Pel que fa als mercats internacionals, a més, són claus les
connexions aèries i, en aquest sentit, valorem molt positivament els nous vols aconseguits amb Àsia i Sud-Amèrica
ja que fan que Catalunya sigui molt més “accessible” per
aquests mercats.

Quina és la seva opinió sobre l’ocupació turística d’aquest
any 2017?
Les dades d’entre gener i juliol d’enguany són bones, sobretot pel que fa a la despesa. En aquest període la despesa ha
augmentat un 14%, i la despesa diària un 2,6%, el que indica
que els turistes que visiten Catalunya gasten cada cop més.
Això és molt important perquè el nostre objectiu no és tant
créixer en nombre de turistes sinó en despesa, i atraure
cada vegada més un turista de qualitat, un turista que generi
valor afegit i generi riquesa a través de la despesa.
5

Des de la Generalitat de Catalunya treballem per promocionar una oferta turística de qualitat.

Per l’altra, des dels programes de treball de l’Agència Catalana de Turisme, promocionem l’oferta turística de qualitat
mitjançant la segmentació. A través de les marques i segells
(Arts i Cultura, Actiu i Aventura, Platja en Família, Hotels
Gastronòmics, etc.), potenciem i promocionem aquella oferta diferencial que pot atraure un turista amb uns interessos
més específics. En definitiva el que es busca és un turista
més interessat en la qualitat del producte i del servei que
en el preu.
Així mateix, també treballem en la millora de les destinacions. Com a exemple tenim el pla operatiu de Lloret, un projecte en el qual intervenen entitats públiques i privades que
té com a objectiu la renovació de la destinació en diferents
àmbits (urbanístic, tecnològic, de serveis, etc.).

Associació
BENVINGUTS A L’ASSOCIACIÓ
Nous socis tercer trimestre 2017
1. Hipócrates Curhotel, Sant Feliu de Guíxols
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2. Terralet, Llafranc
3. Grill Ruta Baviera, Santa Cristina d’Aro
4. Casa Peya Hotel, Palafrugell
5. Les Brases del Toc, Begur
6. Restaurant Cap Sa Sal, Begur
7. Castell de Caramany, Corçà
8. Restaurant Palau Lo Mirador, Torroella de Montgrí

BENVINGUTS!
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Associació
TEGUST, QUALITAT 100% EMPORDANESA
TEGUST és una marca 100% empordanesa de tes i infusions d’alta qualitat, fetes amb plantes aromàtiques que han
estat cultivades en territori català utilitzant producte ecològic certificat.
La majoria dels ingredients que s’utilitzen per elaborar les
infusions de Tegust provenen del Parc de les Olors, una xarxa de productors locals repartits arreu de Catalunya, que
fan cultiu ecològic de plantes aromàtiques i medicinals.

TE GUST AL JAPÓ
A principis de 2017 l’empresa gironina s’internacionalitza,
i entra a Japó amb les infusions de Ratafia, d’Aromes del
Montserrat i la seva línia de Proximitat, un pas més de Tegust en la seva obertura a l’exterior.

Tegust uneix innovació i competitivitat amb un vessant social, que es manifesta tant en el suport als petits productors
locals i ecològics com en la col·laboració amb el centre especial de treball que realitza l’encaixat del producte, caracteritzat pel seu disseny singular.
Les 21 varietats que es comercialitzen es diferencien en
infusions de proximitat, originals i exòtiques i disposen d’un
format Horeca.
UNA INFUSIÓ TEGUST PERSONALITZADA PER AL VOSTRE HOTEL O RESTAURANT
Les noves i modernes instal·lacions d’emmagatzematge, tria
i envasat que Tegust inaugura a la Bisbal d’Empordà li permeten oferir un servei únic per al vostre hotel o restaurant:
infusions clàssiques o barreges personalitzades, sempre de
la màxima qualitat i identificades amb la imatge del vostre
establiment. La infusió del FC Girona, va ser la primera, amb
la seva imatge blanca i vermella i una composició a basada
en l’aroma de les maduixes.
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QUÈ ÉS EL PARC DE LES OLORS?
És una xarxa d’espais rurals dedicats al cultiu ecològic de
plantes aromàtiques i medicinals, situats en indrets accessibles de gran interès paisatgístic.
Ofereixen una estratègia innovadora al camp, per tal de
millorar les condicionis del patrimoni rural, i, en especial,
de la gent que s’hi guanya la vida, amb la suma de molts
petits productors que s’organitzen i comercialitzen de
forma col·laborativa.

Associació
37a FIRA DE VINS I CAVES DE CATALUNYA
i 22è TAST DE FORMATGES

Foto: Pati de Ca la Pruna a la 37a Fira de Vins i Caves de Catalunya

L’últim cap de setmana d’agost es va celebrar la 37a Fira
de Vins i Caves de Catalunya i el 22è Tast de Formatges al
Pati del Centre Cultural Ca La Pruna de Pals.
Aquest any es va apostar per un nou format pel que fa a
la infraestructura, amb unes barres més grans i amb moltes taules altes, on els assistents podien comentar els vins
i caves que degustaven. A més, també es va estrenar un
nou model de copes, després d’anys de fer servir la clàssica copa tastavins; enguany s’ha utilitzat un model més
gran i ample, per tal de facilitar el tast dels vins i caves.
Es van poder degustar més d’un centenar dels diferents
vins i caves dels més de 60 cellers de les Denominacions
d’Origen Catalanes participants. La demanda dels assistents ha estat molt variada, però els darrers anys s’ha anat
constatant un gran interès pels vins negres.

Foto: Taula de formatges

En total han estat més de 2.500 visitants, sobretot catalans
però també de la resta d’Espanya i francesos, britànics, belgues, holandesos, alemanys i italians, que durant aquests
dies gaudeixen de les seves vacances a la Costa Brava.
Pel que fa al tast de formatges, es van servir quatre varietats de formatges artesanals procedents de diferents
comarques catalanes: el Cingle, del Vallès Occidental; el
Xiroi, de La Garrotxa; l’Odre, del Maresme; i el Costa Negra, del Pallars Sobirà.
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 de la Diputació de Girona.

Foto: Degustació de vins
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Associació
CURSOS DE FORMACIÓ A L’ABAST DE TOTHOM

La formació és una eina bàsica, potent i indispensable per
a créixer personal i professionalment i és, per aquest motiu, que la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa
Brava Centre que un cop més ha posat a l’abast de totes
aquelles persones que volen millorar les seves possibilitats
o qualitats professionals, o que es troben en situació de recerca de feina, un programa de formació per a l’últim quadrimestre de l’any.
El ventall de possibilitats és ampli. El programa compta amb
més d’una trentena de cursos de diverses temàtiques, per
a directors i gerents, per a caps d’àrea i departaments, per
a emprenedors, per a personal base, per ajudants, auxiliars
i/o en pràctiques. Pots consultar tots els cursos a:
www.grupcostabravacentre.com
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D’aquests més de trenta cursos, dotze d’ells es cursen online, donant opció a totes aquelles persones que no puguin
assistir presencialment als cursos al nostre centre i poder
compaginar el treball amb la formació.
A més, també s’ofereixen plans de formació específics per a
tots aquells establiments que vulguin fer formacions a mida
pels seus treballadors, potenciant el desenvolupament permanent del personal segons les necessitats de cada establiment.
Aquests cursos estan finançats per la Fundación Estatal
para la Formación en el Empleo, i és la Unió d’Empresaris
d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre qui s’encarrega
de la seva tramitació, impartició i bonificació.
En aquests cursos poden participar tant treballadors en
Règim General, que estiguin d’alta a la Seguretat Social, o
fixes discontinus en període de no ocupació. Aquesta participació descompta crèdit de formació de l’empresa. Els treballadors en Règim d’Autònoms, poden assistir als cursos
abonant el 75% del cost del curs.

Associació
SE CELEBRA LA 21a EDICIÓ DE LA BECA XIQUET SABATER
Victor Goitia guanya l’edició d’enguany de la Beca Xiquet Sabater i destinarà
l’import atorgat, 3.000 euros, en cursar el European Master in Tourism
Management a la Universitat de Girona.
El passat 25 de juliol es va celebrar la fase final de la XXI
edició de la Beca Xiquet Sabater a l’Hotel Aigua Blava de
Begur, convocada per la Unió d’Empresaris d’Hostaleria
i Turisme de la Costa Brava Centre i la família Sabater de
l’Hotel Aigua Blava, i que compta amb la col·laboració de La
Caixa i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
Els membres del tribunal van escollir Victor Goitia com a
guanyador de l’edició d’enguany, qui destinarà l’aportació
de la beca, 3.000 €, en cursar el European Master in Tourism Management a la Universitat de Girona.
El treball del guanyador és una proposta de comercialització del turisme de creuers a la Costa Brava (Port de Palamós). Es tracta d’un projecte que analitza el turisme de creuers a la Costa Brava i que proposa unes línies d’actuació
per a la comercialització turística en aquest sector.
Els membres del tribunal també van acordar un accèssit
per l’import de 1.000 € a Sira Vidal, qui els destinarà a cursar també el European Master in Tourism Management a la

Universitat de Girona. El seu treball és un estudi de mercat
i possible internacionalització cap a Àsia de les comarques
de Girona.
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 Maria de Vehí, representant la família
Sabater i gerent de l’Hotel Aigua Blava; Sra. Bàrbara Hallé,
presidenta de la Unió d’Hostaleria i Turisme Costa Brava
Centre; Sra. Mercè Escrichs, cap d’Àrea de Coneixement,
Qualitat i Competitivitat Turística de la Generalitat de Catalunya; Sr. Joaquim Majó, degà de la Facultat de Turisme de
la Universitat de Girona; Sr. Blai Morera, director del Centre d’Empreses de Girona Sud de CaixaBank; Sr. Gonzalo
Herrero, director de l’Institut Escola d’Hostaleria i Turisme
de Girona; Sr. Joan Manel Borromeo, director de l’INS Baix
Empordà; i Sr. Jordi Mias, director de l’Hotel Carlemany de
Girona i guanyador de la Beca Xiquet Sabater (1999).
El gerent de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la
Costa Brava Centre, Martí Sabrià, va actuar com a secretari.
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Associació
LA UNIÓ D’HOSTALERIA I TURISME COSTA BRAVA
CENTRE PRESENTA UNA NOVA WEB CORPORATIVA
I UNA WEB COMERCIAL PER FER DIFUSIÓ DELS
ESTABLIMENTS TURÍSTICS
Des de la seva creació l’any 1978, la Unió d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, sempre ha apostat per les noves
tecnologies en l’afany de cobrir les necessitats turístiques
que puguin sorgir en el sector. Ara, novament, s’ha renovat la
web corporativa:
www.grupcostabravacentre.com
a la cerca de facilitar la interacció amb els usuaris i que es divideix en quatre grans eixos:
•

•

•
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Associats; el públic en general pot conèixer tots els establiments que formen part de la Unió, així com les característiques de cada establiment.
Formació; el departament de formació de la Unió és un
dels més importants en formació contínua del sector
d’hostaleria i turisme de la província de Girona. S’ofereixen programes de formació semestrals, formació a mida i
plans de formació per a empreses.
Borsa de treball; a principis de l’any 2017, la Unió va engegar una nova plataforma per a la millora de la recerca

Foto: Imatges de les webs

de personal, una borsa de treball pròpia dedicada íntegrament al sector de l’hostaleria i el turisme.
•

Fes-te soci; com que es tracta d’una web corporativa,
s’ofereix la possibilitat de fer-se soci de la Unió i entrar a
formar part d’una de les associacions d’hostaleria i turisme més importants de Catalunya.

A part d’aquests quatre grans eixos, aquesta nova web també
proporciona informació sobre la mateixa entitat, els serveis,
les notícies de la Unió i totes aquelles normes i directrius d’interès per les empreses del sector.
Així mateix, també s’ha creat una nova pàgina web :
www.visitcostabravacentre.com
per tal de fer una completa difusió de tots els establiments
turístics de la zona, mostrant les característiques de cada negoci. Hi podem trobar informació d’hotels, càmpings, bars i
restaurants, així mateix, està previst ampliar el contingut amb
informació sobre activitats d’oci, natura i shopping.

Aula Gastronòmica de l’Empordà
ELS PARTICIPANTS AL PRESSTRIP GASTRONÒMIC
VISITEN L’AULA
La Cuina de l’Empordanet, juntament amb l’Agència Catalana
de Turisme i el Patronat de Turisme Costa Brava – Girona, va
organitzar un viatge per a 17 periodistes i bloggers, amb l’objectiu de mostrar-los la gastronomia de la Costa Brava. Dins
d’aquest presstrip es va realitzar un dinar a l’Aula Gastronòmica de l’Empordà a càrrec d’en Toni Izquierdo, que els hi va
oferir: un aperitiu de pa amb tomata i anxoves de l’Escala;

amanida de rogers de la Llotja de Palamós amb varietat d’enciams i vinagreta de pinyons; arròs sec amb gambes; i sopeta
de recuit de Fonteta amb cireres de temporada.
Izquierdo els va mostrar com es cuinava cada plat i, alhora, els
periodistes van participar en l’elaboració dels plats, tot aprenent l’art de la cuina de l’empordanet.

Foto: Participants del Presstrip a l’Aula Gastronómica de l’Empordà

Aigua filtrada. A la seva salut

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

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
Fonts de peu, fonts de sobretaula, fonts sota taulell

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

Anuncio_Timó-OK.indd 1

9/8/16 10:03
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Aula Gastronòmica de l’Empordà
PROGRAMACIÓ TARDOR - HIVERN A L’AULA
Des de l’Aula engeguem la programació de cursos de tardor –
hivern dirigits tant a professionals com a particulars.
Pel que fa als cursos per a professionals, dins del 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:
•

Disseny i manteniment d’una carta de vins

•

Tècniques de conservació dels aliments

•

Reinvenció a la sala: el cambrer comunicador i venedor

•

Dieta equilibrada i seguretat alimentària

•

Cartes de plats i bufets d’esmorzar saludables

•

Tècniques en l’elaboració de mi-cuit

•

Aperitius de Nadal

EMPORDÀLIA, ARRELATS A LA TERRA
Aquest 2017, Empordàlia ha tret al mercat una nova gamma de vins inspirada en els parcs naturals de l’Empordà, un
homenatge a la nostra terra. Un total de tres vins inspirats
en la flora i la fauna dels tres parcs naturals que ens envolten: el Cap de Creus, el Aiguamolls de l’Empordà i el Parc
Natural de l’Albera. A més, pels tres s’utilitza una de les varietats autòctones de la regió, la garnatxa.
Mabre és un vi blanc envellit de garnatxa blanca. Inspirat en
el Cap de Creus, porta el nom d’un peix que viu en aquest
paratge. De color groc amb reflexes verds, és un vi amb aromes intenses de flors blanques, com el gessamí i la càssia,
i notes de coco i vainilla. Molt complet en boca. El final és
fresc amb notes de menta. Acompanya perfectament la cuina de peix amb salses com la sarsuela, o amb foie.
El vi rosat Daina està inspirat en la vegetació dels Aiguamolls de l’Empordà. Porta el nom d’un cérvol que viu en
aquest paratge. Elaborat amb garnatxa roja, té intenses
aromes a flors, com la rosa i la grosella negra. Molt complet
en boca, acompanya perfectament amb cuina d’alta gamma
de peix amb salsa, arrossos i carns blanques.
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El darrer vi, el Passerell, és un vi negre envellit inspirat en el
Parc Natural de l’Albera. Porta el nom d’un ocell que viu en
aquest paratge i que està en vies d’extinció. De color cirera
intens amb aromes de fruita negra, està elaborat amb garnatxa. En boca és molt rodó, ideal per gaudir amb carns a la
brasa i rostits.

Aula Gastronòmica de l’Empordà
AVUI CUINO JO... (CUINA PER A PARTICULARS)
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 degusten tots plegats a la taula.
OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

CUINA DE TARDOR

MENÚ DE L’ARRÒS
DE PALS

MENÚ DE NADAL

Data: 17 d’octubre

Data: 23 de novembre

Data: 20 de desembre

Horari: 19.30 h a 21.30 h

Horari: 19.30 h a 21.30 h

Horari: 19.30 h a 21.30 h

A càrrec de: Jordi Sabadí,
Restaurant El Roser 2

A càrrec de: Joan Carles Sànchez,
Es Portal Restaurant

A càrrec de: Toni Izquierdo,
Restaurant Mas dels Arcs

Preu: 30,00 euros

Preu: 30,00 euros

Preu: 30,00 euros

TALLER PER A NENS I NENES

No poden fallar a la nostra programació dos dels tallers més demandats pels petits de la 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.

TALLER DE PANELLETS

TALLER DE NADAL

Data: 28 d’octubre

Dates: 27, 28 i 29 de desembre

Horari: 10.00 h a 13.00 h

Horari: 10.00 h a 13.00 h

TEMARI

TEMARI

»»

Panellets de pinyons
»»

»»
»»

Panellets de coco
Panellets de xocolata

Panellets de llimona i/o taronja
Preu: 20,00 euros

Tió de Nadal
»»

Cupcakes i petits fours nadalencs
»»

Roques de xocolata i coco
Preu: 35,00 euros

La Cuina de l’Empordanet
18a EDICIÓ DEL “CUINA I GOLF”
El col·lectiu gastronòmic La Cuina de l’Empordanet va celebrar el passat 19 de juny la divuitena edició del Torneig
Costa Brava Catalunya Cuina i Golf amb el posterior dinar a
càrrec dels cuiners del col·lectiu i l’entrega de premis al Club
Golf d’Aro - Mas Nou.
L’esdeveniment va començar al matí, quan els 72 jugadors,
entre cuiners, personalitats del món de l’esport, artístic i
empresarial i mitjans de comunicació, es van trobar al Club
Golf d’Aro – Mas Nou per a jugar la 18a edició del torneig.
Els assistents que no van participar en el torneig, van anar
arribant a mig matí i van poder practicar al clínic amb els teachers de l’Escola Golf d’Aro – Mas Nou.
Enguany, la novetat és que el dinar es va dur a terme al mateix
camp de golf, en una carpa on les quasi 250 persones assistents van poder degustar plats típics de la gastronomia empordanesa a càrrec dels cuiners de la Cuina de l’Empordanet.
Pel que fa a l’entrega de premis - conduïda i presentada per
la periodista del Mundo Deportivo Cristina Cubero - els

guanyadors del torneig van ser, Victor Gómez, en categoria
masculina i Ma Victoria Planell en categoria femenina.
Entre els assistents podíem trobar a reconegudes personalitats del món de l’esport com Ferran Martínez (ex jugador
de bàsquet); Thais Henríquez (doble medallista olímpica
de natació sincronitzada); i Joan Pedrero (pilot del Dakar).
També ens van acompanyar dos ex futbolistes del F.C. Barcelona del “Dream Team”, Julio Salinas i Jose Mari Bakero. I
el segon entrenador del recent estrenat equip de primera
divisió, el Girona Futbol Club, Jordi Guerrero.
Així com, tots els cuiners i els seus equips dels restaurants
membres del col·lectiu Cuina de l’Empordanet.
L’esdeveniment organitzat per la Cuina de l’Empordanet, va
comptar amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, de l’Agència Catalana de Turisme, el Patronat de Turisme
Costa Brava Girona, l’Ajuntament de Castell – Platja d’Aro –
S’Agaró, el Club Golf d’Aro- Mas Nou, i el Mundo Deportivo. I
altres col·laboradors i espònsors habituals al torneig.

Foto: Cuiners de la Cuina de l’Empordanet

Foto: Convidats a la 18a edició del “Cuina i golf”
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La Cuina de l’Empordanet
PRESSTRIP GASTRONÒMIC
El passat mes de juny la Cuina de l’Empordanet, juntament amb
l’Agència Catalana de Turisme i el Patronat de Turisme Costa Brava
– Girona, van organitzar un viatge per a periodistes i bloggers especialitzats en gastronomia. Els periodistes convidats, que eren originaris dels països nòrdics, van poder fer un descobriment gastronòmic i del territori de la Costa Brava amb diverses i variades sortides:
a Làctics Pauet, al Celler Mas Oller, a la Llotja i al Museu de la Pesca
de Palamós, visites històriques a Girona i a Pals, visita al Mercat Municipal de Palafrugell i al camí de ronda de Calella a Llafranc.
Els periodistes i bloggers van poder gaudir de la gastronomia empordanesa a:

Aula Gastronòmica de l’Empordà; on es va dur a terme un
showcooking a càrrec de Toni Izquierdo, president de la Cuina de
l’Empordanet (Vall-llobrega)
Hotel Restaurant Sa Punta (Pals)
Restaurant La Calèndula (Regencós)
NM Suites Hotel – Restaurant Sa Cova (Platja d’Aro)
Hotel – Restaurant Llevant (Llafranc)
Hotel – Restaurant El Far (Llafranc)

Foto: Participants del Presstrip a l’Aula Gastronómica de l’Empordà
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La Cuina de l’Empordanet
CUINA DE TARDOR I BOMBOLLES
Campanya gastronòmica de tardor dels restaurants de la Cuina de l’Empordanet i
els Caves Singulars, de l’1 al 31 d’octubre

CUINA
DE
TA R D O R
I
BOMBOLLES
Campanya gastronòmica
de l’1 al 31 d’octubre

Restaurant

Contacte

Aigua Blava

Begur

Aradi

Platja d’Aro

Aurum

Preu menú

Restaurant

Preu menú

Contacte

70,00

La Gamba

Palamós

T. 972 81 73 76

50,00

La Plaça

Madremanya

T. 972 49 04 87

60,00

Platja d’Aro

T. 972 82 84 29

75,00

La Xicra

Palafrugell

T. 972 30 56 30

50,00

Bo.TiC

Corçà

T. 972 63 08 69

73,00

Llevant

Llafranc

T. 972 30 03 66

40,00

Casamar

Llafranc

T. 972 30 01 04

60,00

Mas dels Arcs

Palamós

T. 972 31 51 35

48,00

El Roser 2

L’Escala

T. 972 77 11 02

70,00

Mas de Torrent

Torrent

T. 972 30 32 92

85,00

Els Tinars

Llagostera

T. 972 83 06 26

85,00

Sa Punta

Platja de Pals T. 972 66 73 76

72,00

Es Portal

Pals

T. 972 63 65 96

50,00

Terramar

Llafranc

T. 972 30 02 00

55,00

La Calèndula

Regencós

T. 972 30 38 59

82,00

Vicus

Pals

T. 972 63 60 88

64,50

La Costa

Platja de Pals T. 972 66 77 40

T. 972 62 20 58

49,95

50,00

L’1 d’octubre engega la campanya gastronòmica “Cuina de
tardor i bombolles” de la mà de la Cuina de l’Empordanet,
que es portarà a terme durant tot el mes d’octubre als 20
restaurants del col·lectiu.
Els establiments de la Cuina de l’Empordanet elaboraran
menús, d’entre 40 i 85 euros, amb productes de temporada i
de proximitat, entre els que en destaquen: els bolets, la carn
de caça, les castanyes, l’aviram, els calamars o el bacallà; tot
proposant un maridatge amb caves de les marques: Gramona, Llopart i Rovellats. Es tracta de menús generosos i festius amb caves d’alta qualitat perquè les bombolles us facin
més alegre la tardor.
La Cuina de l’Empordanet és un col•lectiu gastronòmic que
aplega 20 professionals de la cuina i de la restauració, que
porta molts anys treballant en la difusió de la cuina del Baix
Empordà i dels productes de proximitat i de temporada.
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T. 972 31 46 33

Fou l’any 1995 quan el grup de restauradors que organitzava des del 1983 les mostres gastronòmiques de “la Cuina
de l’Empordanet” va decidir convertir-se en una associació
sense ànim de lucre, per treballar des d’aleshores en la millora i la difusió de la cuina d’aquest petit rodal, cada dia i a
tothora individualment i col•lectiva.
Perfils i edats diferents capaços d’intercanviar coneixement
i criteris, de complementar propostes i de fer pinya per enlairar la qualitat i el prestigi d’una cuina ancestral i que ells
s’han encarregat de preservar, però també de posar al dia
i d’innovar quan ha convingut i quan la demanda del públic
nostrat o forani així ho ha reclamat.
Podeu consultar informació sobre la campanya i els establiments a:
www.cuinadelempordanet.com
G A U D I U D E L ’ E M P O R D À A C A D A P L AT !

Costa Brava Verd Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya

ÈXIT EN LA IMPLANTACIÓ D’EINES TECNOLÒGIQUES

Cada vegada són més els socis de Costa Brava Verd Hotels i
Petits Grans Hotels de Catalunya que utilitzen el motor de reserves proporcionat pel Grup. Aquest any, a més, hi ha hagut
un gran augment del nombre d’hotels que han sol·licitat activar les connexions XML amb diferents canals com Booking.
com, Expedia, Hotelbeds o HRS.
La connexió XML amb canals permet una optimització del
temps dedicat al control de vendes i facilita aquest control, ja
que unifica tota la gestió en una sola eina.
Tant l’ús del motor de reserves com l’activació de les connexions XML són gratuïtes per a tots els socis de Costa Brava
Verd Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya.
La iniciativa de proporcionar un motor de reserves des del
Grup va sorgir l’any 2010. A partir d’aquell moment, tots els
hotels de les marques Costa Brava Hotels, Blau Verd Hotels
i Petits Grans Hotels de Catalunya tenen a la seva disposició
aquest motor gratuïtament per a integrar-lo al seu lloc web.
Així, es va facilitar que hotels familiars i de petita dimensió

poguessin disposar d’una eina que possiblement els hagués
resultat inviable econòmicament d’implementar.
Les connexions XML, per altra banda, es van començar a activar l’any 2011 per part del personal tècnic del Grup. Des
d’aquest 2017, però, aquestes connexions també són gratuïtes per a tots els socis. Això ha desembocat en un gran augment dels hotels que han sol·licitat activar-les i que estan gaudint dels seus avantatges.
Dels 90 hotels que formen part de les tres marques, en
aquests moments són 64 els establiments que utilitzen el motor de reserves i 41 a qui s’han activat les connexions XML.
Aquest alt grau d’implementació tecnològica dels hotels socis
del Grup ha fet que a data 31 de juliol ja s’hagués superat l’objectiu de vendes fixat per a tot l’exercici 2017.

REUNIÓ DEL CONSELL RECTOR DE COSTA BRAVA VERD
HOTELS
El 26 de setembre es va celebrar una reunió del Consell Rector de Costa Brava Verd Hotels a les oficines de Vall-llobrega.
Durant la reunió es va fer una valoració de les últimes accions
comercials realitzades, de les noves contractacions de TTOO
per al 2018 i de les properes implantacions tecnològiques,
entre altres temes.
Tots els membres del Consell Rector, en general, van coincidir
en valorar la temporada d’estiu 2017 com a molt bona.
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Laboral Fiscal

NOVETATS PER ALS AUTÒNOMS

Actualment s’està tramitant al Senat la proposició de Llei de
Reformes Urgents del Treball Autònom, l’anomenada Llei
d’Autònoms, que fou aprovada pel Congrés dels Diputats el
passat mes de juliol (BOCG 04.07.2017 núm. 56-5) i que es
preveu que serà efectiva l’últim trimestre del 2017, a excepció d’alguns articles que entraran en vigor l’any 2018.

Noves bonificacions i exempcions

A continuació, destaquem alguns dels aspectes més importants, tot i que recordem que no serà d’aplicació mentre no
s’aprovi la norma definitivament.

Deduccions IRPF

Tarifa plana per a nous autònoms
S’amplia a 12 mesos (abans eren sis) la durada de la tarifa
plana de 50 euros per als nous autònoms, que podrà ser sol·
licitada pels qui acreditin no haver estat donats d’alta en els
últims dos anys (abans eren cinc anys).

Per la cura de menors o dependents durant un any exempció
del 100% de la quota.
Bonificació del 100% de la quota per a treballadors autònoms durant descans per maternitat, paternitat, adopció.....

Es permetrà la deducció a l’ IRPF d’un màxim del 20% de
despeses d’aigua, electricitat o Internet si es treballa des de
casa i segons la superfície de l’habitatge.
Jubilació Activa
Si és autònom en edat de jubilació, i es té almenys un treballador contractat, es podrà compaginar l’activitat amb el
100% de la pensió (fins ara és el 50%).

Cotitzar per dies treballats

Pluriactivat

Es pagarà pels períodes realment treballats (ja no es comptarà el mes sencer si no es treballa). I es podran fer tres altes
i tres baixes a l’any.

Els autònoms que també treballin simultàniament per
compte aliena i que cotitzin per contingències comunes en
règim de pluriactivitat, tenen dret a un 50% de devolució
de l’excés de cotitzacions. Fins ara ho retornaven si es sol·
licitava, a partir d’ara la Tresoreria abonarà abans de l’1 de
maig les quantitats corresponents a qui correspongui.

Canvis en les bases de cotització
Es permetrà canviar quatre vegades a l’any la base de cotització (abans eren dues vegades a l’any).
Reducció en el recàrrec per retard en el pagament de la quota
Actualment, si no es paga la quota, automàticament hi ha un
20% de recàrrec. Segons la nova llei passarà a ser del 10% el
primer mes i del 20% a partir del segon.
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Q-Global

BON ASSESSORAMENT DES DEL PRIMER DIA, LA
CLAU DE L’ÈXIT PER FIDELITZAR AL CLIENT

En qualitat la veu del client es considera quelcom prioritari
i, és per això, que en les empreses que implanten un sistema
de gestió de qualitat és un dels aspectes que es treballa des
d’un bon inici.
El líder ha de conèixer molt bé l’organització que gestiona;
saber què opinen els seus clients és fonamental. Els membres de l’equip i, especialment qui està en contacte directe
amb el client sigui presencial o telefònicament, han de ser
persones molt formades.
Les enquestes i les opinions que ens arriben a iniciativa del
propi client aporten molta informació, contribuint a la millora continua dels nostres processos de treball i de la imatge
del nostre establiment.
Si fem una reflexió veurem per experiències viscudes, des
de l’altra banda, que encara hi ha molta feina a fer per a ser
excel·lents. Aspectes com la confiança, el tracte personalitzat,
el tracte humà o la bona atenció rebuda, l’educació i l’amabilitat, la informació lliurada, l’interès demostrat i la disposició per
Probablement tots, en un moment donat, no ens hem senpart del professional que ens atén, l’empatia i comprensió, són
tit ben atesos degut a un tracte poc professional. Per sort,
els que més valorem quan exercim de clients.
existeixen grans professionals en tots els sectors, que atenen als seus clients amb una professionalitat extraordinària Per tant, cal invertir temps en formar a les persones i analiti que entenen la professionalitat com un conjunt d’aspectes zar contínuament els nostres processos de treball.
a tenir en compte i no només a ser coneixedors del producte
o servei. La qualitat en l’atenció i la professionalitat no són Com diu Bill Gates: “Els teus clients més molestos són la teva
exclusius d’un sector o de la grandària d’una empresa, ni és gran i millor font d’aprenentatge”
patrimoni exclusivament dels serveis o productes de cost alt.
Per altra banda, ens trobem amb les expectatives que s’ha
creat el client abans d’arribar al nostre establiment. El client
té unes necessitats que canvien amb el temps, i el que en un
principi pot sorprendre’l i satisfer-lo, es convertirà probablement en un requeriment en el seu pròxim contacte amb
l’establiment. Per tant, cal qüestionar-se si:
El tracte que ha rebut és el que esperava?
Ha superat les seves expectatives?
L’ha satisfet?
Tornaria?
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#Qualitat
#Compromís
#Entrega
#Satisfacció

Breus
VISITA DEL PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

El divendres 14 de juliol, Joan Català, president del Consell
Comarcal del Baix Empordà, va visitar les instal·lacions del
Grup Costa Brava Centre, on es va fer una reunió per tal que
el CCBE i la Unió d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre
puguin col·laborar en qüestions de qualitat turística i en la promoció de la gastronomia de l’Empordà.
Acompanyaven al president, Albert Costa, cap de Promoció
Econòmica del CCBE i Marc Jané i Montse Nualart, ambdós
tècnics de turisme de l’Àrea de Promoció Econòmica del CCBE.
Foto: Membres del CCBE i de la Unió d’Hosteleria i Turisme CBC

CONDOLENCES PELS ATEMPTATS DE BARCELONA I CAMBRILS
La Unió d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre va mostrar
les seves condolences per les víctimes ocasionades arran dels
atemptats que van tenir lloc a Barcelona i a Cambrils. Així mateix, els treballadors/es van fer un petit homenatge a les víctimes tot fent tres minuts de silenci en el seu honor.

Foto: Treballadors de la Unió d’Hosteleria i Turisme Costa Brava Centre

BREUS COOPERATIVA
Incorporació nou proveïdor
El Grup Alimentari Guissona, s’incorpora als proveïdors de cooperativa amb el departament Horeca Food Service de” bonÀrea”. Estem segurs que la seva qualitat -basada en la realització
del cicle productiu complet- i la seva capacitat logística, faran
d’aquest nou proveïdor un partner clau per a molts socis.

Empordà Gestió

RESTAURANT CAN QUEL
Venda d’emblemàtic restaurant situat a Foixà. Totalment equipat tant, cuina com sala.
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Proveïdors

APERITIUS
Frit Ravich
Francesc Castañeda - 972 858 008
Pepsico Foods
Carlos Gómez de Àvila - 93 484 05 00
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
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
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
CONTRA EL FOC
Ignifugacions Generals
Ricard Juscafresa - 972 172 353
Seremex
Àlex Sanz - 902 105 070
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

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
LLOGUER DE COTXES
MFLEX RENT-A-CAR
Elena Tardiu - 683 604 388
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

