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Hem arribat al final d’un any magnífic turísticament parlant, que acaba amb algunes incerteses
que ara fa un any no ens podíem ni arribar a imaginar.

El Grup Costa Brava Centre ha celebrat, un any més, la Festa del Gremi
Premis Timó 2017
No deixis que et caduqui el crèdit!
Vins i Licors Grau aplega més de 3.000 persones en la celebració del seu 40è aniversari
IV Jornades d’Eficiència Energètica en establiments turístics
Assegurança cibernètica
Pla de pensions

Sovint diem que la tranquil·litat, la seguretat i la confiança són elements decisius per a la bona
marxa del turisme, com ho són també la bona climatologia i l’economia de les classes mitjanes,
la clientela majoritària dels nostres establiments.
Totes aquestes circumstàncies s’han donat a la Costa Brava aquest any, però l’atemptat de Barcelona i les imatges deplorables de l’1 d’octubre ho van posar en risc. El primer fet va tenir una
escassa incidència gràcies a la ràpida i eficient acció del cos de Mossos d’Esquadra i la segona,
tot i generar una certa afectació (petita fora de la ciutat de Barcelona), va arribar a les acaballes
de l’activitat turística a la costa.

12-13_Aula Gastronòmica de l’Empordà
Cursos de Nadal
Cloenda de “Biblioteques amb gust” a l’Aula Gastronòmica
Indhos

Cal doncs passar plana i anar pensant en l’any 2018. El temps passa volant i el futur és avui. Més
enllà de les incerteses que algú pugui observar, el panorama turístic està carregat de certeses. El
nombre de turistes al món, a Europa i a la Mediterrània seguirà creixent.
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Fòrum Gastronòmic de Girona
Estrelles Michelin 2018
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Creix la demanda d’slots a l’aeroport de Barcelona i també al de Girona, creix el nombre de
creuers a la nostra mar, les previsions econòmiques pel 2018 preveuen el creixement de totes les
economies europees dels nostres principals mercats.
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Res ens hauria de fer pensar doncs ara i aquí que l’any vinent no tornarà a ser un bon any turístic, des de la perspectiva de la demanda. Però ens caldria no oblidar que també creix l’oferta a
casa nostra i a altres destinacions competidores.

Q-Global t’ajuda a millorar
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Assemblea general de Costa Brava Verd Hotels
Noves incorporacions a Petits Grans Hotels de Catalunya
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Que creix no només en quantitat sinó en qualitat i en un aspecte que sovint oblidem, sobretot
quan vivim envoltats d’èxit: la competència que més creix és la que innova, la que té la capacitat
d’oferir productes i serveis nous o renovats.

20_Laboral - Fiscal

Cal renovar les habitacions de l’hotel, la terrassa del bar o la decoració del restaurant. Cal repensar la carta de plats i la proposta de vins. Cal instal·lar les més noves tecnologies, renovar la
pàgina web i cercar un PMS que ens faci més fàcil el control de l’empresa i la presa de decisions.

Autònom, per fi tindràs l’oficina a casa
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Breus cooperativa

Els que formeu part de la gran família de Costa Brava Centre mitjançant qualsevol de les marques,
entitats o organitzacions ho teniu una mica més fàcil. Recordeu que el grup disposa de serveis
especialitzats i convenis amb la gran majoria d’empreses líders dels diferents sectors.
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Xerrem amb
SOTINSPECTOR SR. DAVID PUERTAS
Cap de la Policia Local de Castell - Platja d’Aro
de setmana, i molt especialment els
mesos de juliol i agost.

Què us va fer decidir per la ISO 9001
com a sistema de gestió per la vostra
entitat?

Enguany, ha estat la segona temporada
consecutiva que el vostre municipi
ha impulsat el Servei de Mediació en
zones d’oci nocturn, amb l’objectiu de
prevenir i gestionar els conflictes de
baixa intensitat que es produeixen a
la via pública i als locals d’oci. Quina
valoració en fas?

La Policia Local de Castell-Platja d’Aro
sempre ha tingut, com a eix fonamental
de les seves actuacions, la voluntat
d’oferir el millor servei públic possible
a la ciutadania, i la millor manera de
saber si realment és així era aplicar la
norma ISO a tota l’organització. Per a
nosaltres ha estat un repte important.

La valoració és molt positiva. Amb
aquest nou projecte cerquem
que el ciutadà que es pugui sentir
perjudicat pel funcionament d’un
local d’oci nocturn, tingui una atenció
i un seguiment personalitzat de la
seva problemàtica, i alhora des d’un
vessant del tot professionalitzat. És
per això que l’equip de mediadors són
titulats universitaris i postgraduats
en resolució de conflictes i, per tant,

Ens podries explicar quins són els
principals serveis que ofereix la Policia
Local de Castell - Platja d’Aro?
Ja fa anys que es van analitzar quins
serveis demanava i necessitava la
ciutadania, tenint en compte les
peculiaritats com a municipi turístic,
i es va arribar a la conclusió que
calia concentrar els esforços en tres
grans àmbits. El primer, el tècnic,
que facilita la feina als agents amb
protocols d’actuació homogenis o
amb els documents que cal utilitzar,
sabent que els necessitaran als
jutjats, departaments o en altres
administracions. El segon àmbit és
l’àrea de Serveis Territorials, que
supervisa totes les actuacions policials
al carrer i planifica, per exemple, per on
cal patrullar amb més incidència o en
quins horaris cal fer-ho a peu. Amb un
bon disseny del patrullatge es fa millor
prevenció dels delictes i augmenta la
percepció de seguretat dels nostres
visitants. I el tercer, i darrer àmbit, és
l’àrea de Serveis de Proximitat, que
agrupa aquelles situacions que per
la seva naturalesa requereixen d’un
seguiment més personalitzat: des de
la relació amb les associacions veïnals
amb entrevistes periòdiques, fins a la
resolució de conflictes entre veïns o
l’atenció a aquelles persones víctimes
de delictes greus i que necessiten
un seguiment especial; i és per això
que els agents que formen part
d’aquesta àrea, tenen una formació
especialitzada.

La Policia Local de Castell Platja
d’Aro respon a un model de policia de
proximitat. Ens podries explicar en què
es basa aquest model?
Certament aquest és el nostre model
i impregna tota la nostra gestió i la
tasca dels agents, a la cerca de la
millora de la convivència de la nostra
ciutadania. Mitjançant una escolta
activa, propera i sobretot amb molta
empatia, els policies cerquen quins són
els problemes dels veïns, per posar-se
al seu lloc, entendre quina és la seva
problemàtica i així cercar la millor
solució. Per mi, la policia de proximitat
ha de tenir, entre d’altres, dos
característiques bàsiques: empatia i
compromís amb la seva ciutadania.

Com a municipi turístic, Castell-Platja
d’Aro, pateix un elevat augment de
població durant l’època d’estiu. Com
afecta aquest fet a la planificació dels
vostres serveis?
Durant els mesos de juliol i agost
la població es multiplica per 10 i
el nombre d’habitants supera les
100.000 persones. A més a més,
l’arribada recent de grans marques
comercials ha fet incrementar
significament també el nombre de
visitants els caps de setmana de
la temporada d’hivern. Aquestes
dues circumstancies esmentades
ens obliguen a fer una planificació
molt acurada a principis de cada any
del quadrant del serveis, amb un
reforç del nombre d’agents en caps
4
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amb capacitat per ampliar la millor
estratègia per trobar solucions a
les problemàtiques existents, fins a
trobar l’equilibri entre l’activitat dels
locals d’oci nocturn i el descans dels
ciutadans.
Com us va afectar l’atemptat
terrorista d’aquest passat mes
d’agost a Barcelona? Heu pres noves
mesures de seguretat?
Es van incrementar les mesures
de protecció amb obstacles físics
en aquelles zones del poble on hi
havia aglomeració de persones, però
també amb un augment important i
visible dels efectius policials: fins a
10 policies uniformats o de paisà en
franges horàries concretes. De fet, la
falsa alarma d’un atemptat terrorista
l’estiu de l’any 2016 al centre de la
vila (la ja famosa flash mob) ja ens

va posar en alerta i ens va obligar a
prendre noves mesures de seguretat.
Després de la implantació de la ISO,
quina és la vostra propera fita?
La primera fita és, justament, el
manteniment de la certificació ISO
9001:2015 i l’augment de la qualitat
del nostre servei vers a la ciutadania: la
ISO és un projecte viu i que ens obliga
a superar cada any una nova auditoria
externa. Alhora, per la meva condició
de president de l’Associació de Caps de
Policia Locals de Comarques Gironines,
em proposo explicar als companys els
beneficis que té per als ciutadans del
nostres municipis, la implementació
de la norma ISO en les nostres
organitzacions, com a eina de gestió en
la millora dels serveis, per tendir així
vers l’excel·lència.
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EL GRUP COSTA BRAVA CENTRE HA CELEBRAT, UN ANY
MÉS, LA FESTA DEL GREMI
El passat dijous 26 d’octubre es va dur a terme la 37a
Festa del Gremi d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava
Centre on associats, proveïdors i personal del Grup van
gaudir d’una gran diada plegats.
Els treballadors del sector de l’hostaleria i el turisme
celebren any rere any la seva diada quan la temporada ja
afluixa, els turistes marxen i s’apropa la calma.

alumnes del mòdul de cuina i sala de l’INS Baix Empordà,
que també van elaborar els aperitius i postres.
Agraïm la participació de tots els socis assistents i també
dels proveïdors de la casa, que van col·laborar per tal que
la trobada fos un èxit.

En acabat, tots junts van anar a dinar a la terrassa de
l’Hotel Sant Roc, on les espectaculars vistes varen
acompanyar el tradicional dinar, que va anar càrrec dels
restaurants de la zona de Tamariu, Llafranc i Calella de
Palafrugell que pertanyen a l’associació i el van servir els

En el marc de la Festa del Gremi es van celebrar els Premis
Timó 2017, els guardons anuals que s’atorguen per a
reconèixer a les persones i/o entitats que han treballat per
la promoció i defensa del turisme de la Costa Brava.
Els premis
TIMÓ D’OR: el màxim guardó fou atorgat pel cos de Mossos
d’Esquadra, en reconeixement a la tasca professional
i comunicativa arrel dels atemptats del mes d’agost a
Barcelona i a Cambrils. I per a Josep Maria de Vehí, en
reconeixement a la seva trajectòria personal i professional
en el turisme de la Costa Brava.

Inaugurant la festa es va començar amb la missa en
honor a Santa Marta, la patrona de l’Hostaleria, aquest
any realitzada a la parròquia de Sant Pere de Calella de
Palafrugell.
Tot seguit, membres associats, proveïdors i personal
del Grup Costa Brava Centre van fer una caminada pels
preciosos Jardins de Cap Roig en un ambient distès i
alegre.

PREMIS TIMÓ 2017

Foto: Missa en honor a Santa Marta

Foto: caminada pels Jardins de Cap Roig

TIMÓ D’ARGENT: fou pel Club Nàutic Costa Brava, en
reconeixement a la seva trajectòria i a la seva aportació
turística a la Costa Brava. I per a Paqui López, en
reconeixement als 25 anys de dedicació a l’entitat.
ESTABLIMENTS QUE CELEBREN 50 ANYS D’ACTIVITAT:
Guardó pel Restaurant La Gamba, de Palamós, i per l’Hotel
Bell·Aire, de l’Estartit.

Foto: Foto de família dels assistents		

Foto: entitats de l’associació tallant el
pastís

Foto: Foto de família dels guardonats
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PREMI PROVEÏDOR DE L’ANY: enguany fou per
l’empresa Complet Hotel, en reconeixement a la seva
tasca empresarial i a la qualitat del servei, pel fet d’estar
sempre al costat de les empreses de l’entitat i del sector de
l’hostaleria i la restauració en general.
GUARDÓ DE QUALITAT: es va guardonar a la Policia Local
de Castell – Platja d’Aro, pel compliment dels requisits
establerts per la Norma UNE EN ISO 9001:2015, pel que
fa als serveis d’Àrea Tècnica, Seguretat Ciutadana i Trànsit,
i Àrea de Proximitat i Medi Natural.
A l’acte, que es va celebrar al Mas de Torrent Hotel &
Spa, hi van assistir representants de l’Administració entre
els quals el Director de Serveis Territorials d’Interior a
Girona, Sr. Albert Ballesta; el Director General de Turisme,
Sr. Octavi Bono; el Cap de la Regió Policial de Girona, Sr.
Josep Milan Sánchez; l’Il·lm. Alcalde de Palafrugell, Sr.
Josep Piferrer; l’Il·lm. Alcalde de Castell – Platja d’Aro, Sr.
Joan Giraut; i l’Il·lm. President del Consell Comarcal del
Baix Empordà, Sr. Joan Català.
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VINS I LICORS GRAU APLEGA MÉS DE 3.000 PERSONES
EN LA CELEBRACIÓ DEL SEU 40È ANIVERSARI

NO DEIXIS QUE ET CADUQUI EL CRÈDIT!

Cada any les empreses disposen d’un crèdit per a formació
bonificada que depèn del nombre de treballadors de
cadascuna i que està disponible de l’1 de gener al 31 de
desembre, caducant si no s’utilitza.
Des de la Unió d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre es
posen a la seva disposició més de 60 cursos cada semestre,
tots adaptats a les necessitats de cada sector: directius,
gerents, cambrers de pisos, cuina o socorristes, entre
d’altres; per tal d’escollir aquell curs que millor s’adapti a les
necessitats dels treballadors i així millorar i especialitzar-se
cada vegada més.
Es tracta de formació finançada mitjançant la Fundación
Estatal para la Formación en el Empleo, de la qual l’Associació
s’encarrega de la seva gestió.
Tant els treballadors en Règim General, com els fixes
discontinus en període de no ocupació, es poden beneficiar

d’aquesta formació 100% subvencionable. Pel que fa als
autònoms, se’ls aplicarà un descompte del 25% sobre el
preu total del curs.
Si encara no saben el crèdit del que disposen, si tenen dubtes
sobre si els seus treballadors es poden bonificar els cursos
al 100% o si volen fer cursos a mida per sectors concrets de
la seva empresa, des de la Unió d’Hostaleria i Turisme Costa
Brava Centre posem a la seva disposició els nostres serveis
per ajudar-los i poder invertir en formació.
Si encara no han pogut veure el nostre programa de
formació de l’últim quadrimestre el poden trobar a
www.grupcostabravacentre.com, dins l’apartat de
“Formació”, o bé ens poden demanar informació de
manera directa enviant un correu a:
associacio@grupcostabravacentre.com.

El dimecres 15 de novembre, l’empresa
Vins i Licors Grau, dedicada a la venda i
distribució de vins i licors, va inaugurar
l’ampliació de les instal·lacions coincidint
amb el 40è aniversari de la seva fundació.
L’acte va comptar amb la presència de
més de 3.000 persones representants
del sector vitivinícola, HORECA,
empresarial i institucional, tant a nivell
nacional com internacional, a més de
clients, proveïdors, amics i familiars.
Entre els convidats s’hi trobaven
destacats viticultors i personalitats
de l’entorn del vi com Carlos Falcó,
Marqués de Griñón; Xandra Falcó,
Marquesa de Mirabel; Telmo Rodríguez,
reconegut enòleg de la Rioja; Mª del
Mar Raventós, presidenta de Codorniu;
Xavier Gramona, de Caves Gramona;
José Manuel de la Mata, del Grupo
VARMA; Pedro Aznar, de Marqués de
Riscal; Josep Roca, sommelier d’El Celler
de Can Roca; Antoni Fernandez Teixidó,
exconseller de la Generalitat qui va
inaugurar les instal·lacions al 2003, entre
d’altres.
El presentador de la celebració va ser
el periodista Manel Fuentes qui va

Foto: Celebració del 40è anversari

obrir l’acte donant pas als parlaments
institucionals. Jordi Grau, director
general de Vins i Licors Grau, va dirigir
unes paraules d’agraïment als assistents
i a totes les persones que havien fet
possible l’ampliació de les instal·lacions.
Al seu torn l’alcalde de Palafrugell, va
afirmar que se sentia orgullós que una
empresa modèlica com Grau tingués
seu a Palafrugell.
L’empresa ha ampliat darrerament les
seves instal·lacions, destacant un nou

magatzem climatitzat de 1.200 m² que
se suma als 8.000 m2 ja existents, així
mateix, s’ha augmentat l’espai de la
vinoteca amb 500 m² que corresponen
a la “Selecció Grans Vins” i a la zona de
vins blancs i rosat. A més, s’ha creat un
espai subterrani de 400 m² dedicat la
realització de presentacions i tastos
de vins, així com un celler d’anyades
antigues amb vins que van dels anys 20
als anys 80. Els assistents van poder fer
una visita guiada per un grup d’hostesses
que l’empresa va posar a disposició per
tal de mostrar les darreres novetats.
Aquestes
innovacions
van
acompanyades d’una aposta per
reforçar el canal online, des del qual van
començar a operar al 2009, a través de
la botiga www.grauonline.com

Foto: Celebració del 40è anversari
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Vins i Licors Grau compta actualment
amb 12.000 referències de tot el
món i disposa d’unes instal·lacions a
Palafrugell de 15.000 metres quadrats,
que la situen com una de les vinoteques
més grans d’Europa.
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IV JORNADES D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN
ESTABLIMENTS TURÍSTICS

ASSEGURANÇA CIBERNÈTICA

La Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, juntament amb
l’Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), la Federació d’Hostaleria de les Comarques
de Girona i l’Associació de Càmpings de Girona, van organitzar una jornada - taller
pràctic per gestionar l’estalvi energètic als hotels.
La jornada va tenir lloc el passat dijous
5 d’octubre, a l’Hotel Carlemany de
Girona. La presentació va anar a càrrec
de la presidenta de la Unió, Bàrbara
Hallé i Boix.
L’objectiu de la jornada, que va comptar
amb la intervenció de ponents amb
molta experiència en el sector hoteler
i que va anar dirigida a establiments
d’hostaleria i restauració, era ajudar
en la presa de decisions en el moment
de planificar accions dirigides a l’estalvi
energètic, per poder portar a terme
una gestió més competitiva i complir
amb les normatives vigents.

En els darrers anys hi ha hagut un
creixement de la dependència de
les noves tecnologies, fet que ha
comportat un increment de l’exposició
de la informació i de les dades de
les empreses a riscos externs i
incidents de ciberseguretat que
poden ocasionar importants pèrdues
financeres.
Davant d’aquest perill manifest, la Unió
d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme
Costa Brava Centre, juntament amb
ERM Risk Management Corredoria
d’Assegurances, ofereixen a tots els
socis l’oportunitat d’obtenir solucions
per protegir els negocis amb un
paquet de cobertures i eines de
gestió de riscos que donen resposta
individualitzada a possibles atacs
cibernètics.

Foto: Presentació de la Jornada ITH a l’Hotel Carlemany de Girona

PRINCIPALS COBERTURES:
PROBLEMA

COBERTURA
Extorsió cibernètica

Impossibilitat d’accés al web
Bloqueig dels comptes
Violació de la seguretat informàtica

Servei informàtic forense (lab. De 8 a 20 h)
Despeses de control d’identitat
Servei d’atenció telefònica

Robatori de dades de 3r
Què faig ara?
Despeses addicionals
Com ho comunico als afectats?

Servei d’atenció telefònica
RC per ús i tractament de dades de tercers
Reclamació per incompliment de la LOPD
Notificació de violacions de seguretat
Despeses de defensa

Restitució a l’estat inicial
Vull seguir operant com abans
Possibles problemes d’imatge de l’empresa
Encara estic “infectat”?

Despeses de recuperació de dades
Despeses de restitució d’imatge
Servei informàtic forense

Per a més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

PLA DE PENSIONS
Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, juntament amb ERM Risk Management Corredoria
d’Assegurances, us oferim el millor pla de pensions.
TRIA EL PLA QUE MILLOR S’AJUSTI AL TEU PERFIL!
MODERAT
Inversió a llarg termini amb riscos controlats. Inverteix entre un 15% i un 30% en
Renda Variable de la Zona Euro, i un 70% en valors de renda fixa, com la deute
públic o els bons corporatius.
DINÀMIC
Per a clients decidits que pretenguin la màxima rendibilitat en el mercat. La inversió
pot oscil·lar entre el 75% i el 100% en Renda Variable, i entre el 0% i el 25% en
Renda Fixa, Tresoreria i actius del Mercat Monetari.
CONSERVADOR
Pla de Previsió Assegurat, capital i interès tècnic mínim garantit al 100% per a la
seva jubilació, sense assumir cap risc.
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Aula Gastronòmica de l’Empordà

Aula Gastronòmica de l’Empordà

CURSOS DE NADAL DE L’AULA

CLOENDA DE “BIBLIOTEQUES AMB GUST” A L’AULA
GASTRONÒMICA
Del 18 de setembre al 21 d’octubre les Biblioteques del Baix Empordà van organitzar un concurs per donar a conèixer la
seva programació relacionada amb la gastronomia de la comarca, “Biblioteques amb gust”. La cloenda d’aquest concurs es
va dur a terme a les instal·lacions de l’Aula Gastronòmica, en el decurs de la qual es va celebrar el sorteig de tres lots amb
productes culturals i gastronòmics.

AVUI CUINO JO…
AMB TONI IZQUIERDO
Menú de Nadal
Data: 20 de desembre
Horari: 19.30 h a 21.30 h
Preu: 30,00 euros/persona

Foto: Representants de les Biblioteques del Baix Empordà i de l’Aula Gastronòmica de l’Empordà

TALLER DE NADAL DE NENS

INDHOS

Dates: 27, 28 i 29 de desembre
Horari: 10.00 h a 13.00 h

Des de l’any 1990 Indhos Texgrup s’ha dedicat a la venta de
roba laboral i de productes de promoció publicitària.

Tió de Nadal
Cupcakes i petits fours nadalencs
Torrons: xoco amb ametlles i rovell cremat

Amb llarga experiència en marcatge tèxtil, especialitzats
en brodats, en els darrers anys ha incorporat al seu taller
maquinària per poder oferir també estampació amb vinil,
tampografia, serigrafia, trànsfer digital i sublimació.

Preu: 35,00 euros

Informa’t a:

Indhos disposa d’una àmplia oferta de roba i epis per a
professionals de l’hostaleria de tots els departaments:
cuina, sala, recepció, jardineria o pisos, i de tots els estils,
des dels clàssics de sempre fins les darreres tendències
del sector
Indhos disposa també d’un ampli catàleg en objectes
i roba promocional, marxandatge en roba, xapes,
encenedors, bolígrafs, tasses, lanyards, gorres, barrets
i molt més a disposició del client, tant per a grans
esdeveniments com per a accions més petites, sense
comandes mínimes.

972 60 00 69
aula@grupcostabravacentre.com
www.aulagastronomicadelemporda.com
C/ del Turisme, 1
17253 Vall-llobrega (Baix Empordà - Girona)

També ofereix serveis d’impressió de flyers, targetes,
fulletons, a més de senyalització en cartelleria i vinils.
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La Cuina de l’Empordanet

La Cuina de l’Empordanet

CUINA DE TARDOR I BOMBOLLES

FÒRUM GASTRONÒMIC DE GIRONA
Un any més els cuiners de la Cuina de l’Empordanet van ser protagonistes
al Fòrum Gastronòmic de Girona, celebrat el passat novembre al Palau de
Congressos i al Palau de Fires de Girona.

CUINA
DE
TA R D O R
I
BOMBOLLES

Sergi Roca, xef del restaurant Aradi, va ser candidat al Premi Cuiner de l’Any;
Joan Carles Sánchez, xef del restaurant Es Portal, va fer de ponent amb “La
nova cuina gironina. Arròs i angules, cuina d’aigua dolça”; Marc Gascons,
xef del restaurant Els Tinars, també va fer de ponent amb “Tècniques i
coccions de peixos i fruits del mar”; i Jaume Font, xef del restaurant Sa
Punta, a qui se li va atorgar el Premi Josep Mercader.

Campanya gastronòmica
de l’1 al 31 d’octubre

La presència dels cuiners de la Cuina de l’Empordanet al Fòrum
Gastronòmic fa palesa la importància d’aquest col·lectiu en la cuina
catalana i internacional.

Foto: Imatge de la campanya Cuina de Tardor i Bombolles

Durant el mes d’octubre els restaurants del col·lectiu
gastronòmic la Cuina de l’Empordanet van dur a terme la
segona edició de la campanya “Cuina de tardor bombolles”,
una iniciativa gastronòmica que proposava conèixer els
plats d’aquesta estació de l’any, que es fonamenten en
productes com: els bolets, la caça, la carbassa, els peixos
salats o les castanyes, i que s’acostumen a elaborar en
forma de plats consistents i de llargues coccions, com els
platillos, els estofats i els plats de cullera.
Es van servir prop de 500 menús, fent palès l’arrelament de
la campanya entre el públic assistent.

ESTRELLES MICHELIN 2018

La campanya tenia l’excepcionalitat de proposar el
maridatge dels plats de tardor amb caves de les marques:
Gramona, Llopart i Rovellats.

El passat 22 de novembre es van atorgar les estrelles
Michelin 2018 i els restaurants estrellats de la Cuina
de l’Empordanet conserven l’honor i el prestigi de tenir
l’estrella Michelin.
Es tracta del restaurant Bo.TiC (Corçà), amb el xef Albert
Sastregener, que ofereix una proposta gastronòmica
creativa, d’autor, innovadora i compromesa, inspirada en
l’essència de la cuina tradicional, complementada amb un
excel·lent servei i celler. El restaurant Casamar (Llafranc),
amb el xef Quim Casellas, que ofereix una proposta de

Foto: El xef Quim Casellas del restaurant Casamar
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qualitat en la que el respecte pel producte i per la seva
elaboració és prioritari. I el restaurant Els Tinars (Llagostera),
amb el xef Marc Gascons, que ofereix una cuina d’alta
qualitat que potencia el gust per la tradició i els productes
de la terra, des dels plats més tradicionals a l’equilibri dels
plats més actuals.
D’aquesta manera els restaurants amb estrella Michelin
que formen part del col·lectiu de la Cuina de l’Empordanet
es consoliden i tenen l’honor de mantenir aquest
reconeixement any rere any. Felicitats!

Foto: El xef Marc Gascons del restaurant Els Tinars

Foto: El xef Albert Sastregener del restaurant Bo.TiC

Q-Global

La Cuina de l’Empordanet
Q-GLOBAL T’AJUDA A MILLORAR!

BOTI-FARRA PER LA LLIBERTAT
la Cuina de l’Empordanet, i amb el suport de la ANC
Palamós i d’Òmnium Baix Empordà, amb la finalitat
de recaptar diners per la Caixa de Solidaritat i, alhora,
mostrar que des de la celebració pacífica i familiar, el
poble català és capaç de mantenir-se ferm en les seves
aspiracions.
L’acte va estar amenitzat per diversos grups de música,
que de forma voluntària van fer l’acte més divertit:
Orquestra Di-Versiones, The Covers Band, Jordi
Serradell, Pau Blanc, Mazoni, Els Cremats, Festucs,
CampiKiPugui, The Puretas, Guillem Ramisa i Joker’s.
La botifarrada, que va començar a les vuit del vespre,
va tenir a l’actor palamosí Àlex Brull com a mestre de
cerimònies i a Joan Lluís Bozzo, director i actor de Dagoll
Dagom, com a encarregat de llegir els parlaments.
El passat 5 de desembre la Nau dels 50 metres de
Palamós va ser l’escenari de la “Boti-Farra per la
llibertat”, una botifarrada organitzada pel col·lectiu de

El gran nombre d’assistents i participants a la botifarrada
van permetre fer una bona injecció financera a la caixa
de solidaritat.

S’acaba la temporada i és el moment de fer balanç i proposar
les millores necessàries perquè el 2018 sigui més rendible.
Des de Q-Global oferim un servei d’assessorament continuat, innovador i una gestió de qualitat integral personalitzada, especialitzat en l’àmbit turístic. Implementem les millors
estratègies per la consecució dels seus objectius, aconseguint en tot moment la satisfacció dels clients.
Línies d’actuació
Partint d’una diagnosi inicial, es fixen eines per a la implicació de les persones en la millora continua i es fa un estudi de
l’opinió del client i de les seves necessitats. En aquest sentit, proposem la implantació de diferents sistemes de gestió
(Q de Qualitat Turística, SICTED, ISO 9001, ISO 14001 i
EMAS) amb la intenció de millorar els processos de treball
de l’empresa turística. A Q-Global visitem i avaluem les diferents àrees de l’empresa per analitzar aspectes com l’estat de la neteja, el bon funcionament de les instal·lacions, el
compliment de les normes de seguretat i el correcte desenvolupament dels processos de treball de cada àrea de l‘empresa.
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Un altre servei que us pot ser d’interès és l’assessorament
en àrees concretes de la vostra empresa (comercial, recepció, pisos, manteniment, sala o cuina). Us ajudarem a estabilitzar la gestió interna i distribuir els recursos d’acord amb
l’estratègia de l’empresa. Els negocis s’han d’adaptar a les
17

circumstàncies i actualitzar la seva oferta. Ser-ne conscient
és bàsic però el més important és fer el pas i entendre que
l’autocrítica és necessària per tal d’obtenir una millora dels
resultats. Gràcies al nostre assessorament, la vostra empresa assolirà un model de negoci que generi confiança a futurs
socis i clients.
Beneficis per l’empresa
Les actuacions que us proposem serviran per millorar el funcionament intern del vostre establiment i en potenciarà la
imatge externa, un element bàsic per la viabilitat de qualsevol negoci.
La personalització és un element clau del nostre servei,
com també ho és la proximitat, la cooperació, el compromís,
l’excel·lència, la qualitat, el lideratge o la professionalitat.
Q-Global és sinònim d’èxit, ja que les empreses que aposten
per nosaltres adquireixen una cultura basada en la qualitat
de la gestió i del servei. A més, garantim una millora en el
control i l’optimització del consum de recursos; impulsem la
vostra imatge, i finalment, estimulem l’eficiència gràcies a la
unificació de tasques.
Si tens ganes de donar un nou impuls al teu negoci,
no ho dubtis i contacta amb nosaltres: 972 313 702
o ncolomer@grupcostabravacentre.com. Restem a la
vostra disposició!

Costa Brava Verd Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya

ASSEMBLEA GENERAL DE COSTA BRAVA VERD HOTELS
El 28 de novembre es va celebrar l’assemblea general
extraordinària de Costa Brava Verd Hotels. La trobada es
va realitzar, com en els darrers anys, a l’Hotel Carlemany de
Girona.
Durant la sessió es va fer un resum i anàlisi de l’any 2017,
que ha resultat ser molt positiu, i es va presentar la proposta
del pla d’actuació 2018. També es van portar a terme
presentacions d’empreses i serveis que podien resultar
d’interès pels establiments associats.
A causa dels bons resultats dels tres últims anys, molts socis
han decidit tornar a invertir en reformes i nous equipaments
als seus establiments.

NOVES INCORPORACIONS A PETITS GRANS HOTELS DE
CATALUNYA
L’assemblea general extraordinària de Costa Brava Verd Hotels va aprovar la
incorporació de sis nous socis a la marca Petits Grans Hotels de Catalunya.
Tres d’aquests establiments ja havien sol·licitat, abans de l’estiu, l’alta provisional
a la marca: Molí de l’Escala, Petit Convent i Casa Calella.
En els darrers mesos, també havien sol·licitat la incorporació a aquesta marca
d’establiments de petites dimensions amb encant tres establiments més:
· Casa Vincke Hotel: establiment de 9 habitacions gestionat
pel grup Mas de Torrent, situat a pocs metres de la platja de
Palamós. L’hotel va obrir les seves portes a finals d’octubre
després de la rehabilitació de la coneguda casa Vincke, inclosa
a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
· Casa Albets: antiga masia reconvertida en hotel-restaurant ecològic i vegà, ubicada al municipi de Lladurs (Solso-

nès). Disposa de 7 habitacions i va obrir a finals de setembre. El seu restaurant està dirigit per Toni Rodríguez, xef de
renom internacional dins del món de la cuina vegana.
· Casa Clara: petit hotel de 7 habitacions ubicat al centre
de Castelló d’Empúries. El seu restaurant ofereix cuina
mediterrània i de mercat, amb música en viu molts vespres
d’estiu.

Aquests establiments s’han incorporat al nou catàleg de Petits Grans Hotels de Catalunya 2018, que es posarà en circulació
abans de Nadal amb un total de 49 hotels.

ROADSHOW ALS PAÏSOS NÒRDICS
Costa Brava Hotels, Blau Verd Hotels
i Petits Grans Hotels de Catalunya van
participar, del 14 al 16 de novembre,
a un roadshow pels països nòrdics
organitzat pel Patronat de Turisme
Costa Brava – Girona. Durant aquesta
acció es van celebrar diferents
reunions amb touroperadors a
Estocolm i a Copenhaguen.
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Aquesta acció comercial complementa
la realitzada durant el mes de maig
a les ciutats de Helsinki i Oslo,
amb l’objectiu de presentar els
establiments de les tres marques a
touroperadors nòrdics i aconseguir
noves contractacions en un mercat
cada cop més important per la nostra
destinació.

Breus

Laboral - Fiscal
ATURADES

AUTÒNOM, PER FI TINDRÀS L’OFICINA A CASA

La Unió d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre ha realitzat
diverses aturades de protesta durant els mesos d’octubre i
novembre.

Amb aquestes aturades la Unió d’Hostaleria i Turisme Costa
Brava Centre ha volgut mostrar el seu total rebuig a la
repressió i als empresonaments que s’han produït des del mes
de setembre al nostre país.

2 d’octubre
El 2 d’octubre va aturar la seva activitat per mostrar el rebuig
contra la repressió policial que es va produir en la celebració
del referèndum de l’1 d’ocubre.

17 d’octubre
El 17 d’octubre va aturar la seva activitat, juntament amb Costa
Brava Verd Hotels i CobosMika Company, com a protesta
contra l’empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.

2 de novembre
El 2 de novembre també va aturar la seva activitat per
mostrar el seu rebuig contra la persecució policial als nostres
representants polítics.

Foto: Membres de la Unió d’Hosteleria i Turisme CBC

BREUS COOPERATIVA
Fins ara, els autònoms que declaraven com a despeses
associades a la seva empresa factures de lloguer, llum,
aigua, telefonia, Internet i altres subministraments de
la vivenda habitual, sovint es trobaven que en fer la
declaració de la renda, hisenda els deia que les despeses
eren domèstiques i que per tant no eren deduïbles i no es
podien imputar a l’activitat professional.
Amb l’entrada de la Llei 6/2017, de 24 d’octubre de
Reformes Urgents del Treball Autònom (BOE 257 de 25
d’octubre de 2017) s’introdueixen vàries modificacions de
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) amb
la finalitat d’aclarir quines despeses de subministraments
són deduïbles.
La reforma ha establert un percentatge objectiu per poder
calcular la part de les despeses que es destinen a l’activitat
professional. Aquest percentatge és el resultant d’aplicar
el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats
de la vivenda destinats a l’activitat respecte a la superfície
total.

Per exemple, si tenim unes despeses de subministraments
de 8.000 €/any i en el model censal (036/037) hem declarat
una superfície total de la vivenda de 100 m2, dels quals en
destinem 60 m2 a l’activitat, obtenim una proporció del
60%, a la que aplicarem el 30% establert per la reforma,
això ens dona un percentatge de reducció del 18%, que
sobre els 8.000 €/any suposaria un total de 1.440 € de
despeses deduïbles.

Incorporació nous proveïdors
GRANJA SUÉS
La nova incorporació als proveïdors de Costa Brava Centre, us ofereix una àmplia gama
de iogurts artesanals, llet fresca i mató, de gran qualitat i de sabor excepcional.
A Granja Sués treballen per aconseguir un producte de màxima qualitat, 100% natural
i de proximitat: animals alimentats amb farratges i cereals propis, elaboració a l’obrador
de la granja i una distribució reduïda, a la pròpia comarca i a les comarques veïnes, els
permet garantir uns làctics excepcionals i sempre frescos.

Per altra banda, es podran deduïr també les despeses
de manutenció del mateix contribuent cursades en el
desenvolupament de l’activitat econòmica, sempre i quan
els pagaments s’hagin efectuat de manera electrònica i
dins els límits de 26,67 € diaris o 48,08 € en cas de trobarse a l’estranger; podent arribar a doblar la quantitat en cas
de pernoctació.

ATMOSPHERE
L’interiorisme és un valor inherent als negocis d’allotjament i restauració. Imprescindible
per crear l’entorn perfecte, a nivell funcional i estètic, i generar una atmosfera única i
singular a cada espai, per aconseguir que les estades dels clients siguin veritables experiències de confort i bellesa.

Recordem que aquestes novetats entren en vigor a partir
de l’1 de gener de 2018.
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Atmosphere és un dels estudis d’interiorisme de referència la província de Girona. Sumen l’àmplia experiència en el sector amb el tracte totalment personalitzat de cada projecte, un veritable vestit a mida que te cura del detall fins ajustar-lo absolutament a les
característiques de cada client i espai.
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Proveïdors Cooperativa
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
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