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El passat mes de maig es van complir 40 anys de la creació dels diferents gremis o associacions
d’empresaris de tots els sectors. La dissolució de l’Organització Sindical de l’etapa de la dictadura de l’innombrable va donar pas a la Llei d’Associació Empresarial i Sindical, que s’havia
aprovat unes setmanes abans al Parlament espanyol.
Alguns empresaris hotelers i de restaurants del Baix Empordà van encapçalar el projecte, i ho
van fer convençuts que caldria treballar en equip per fer front a l’allau de novetats legislatives,
administratives i fiscals a les forces sindicals que aquells mateixos dies també s’estaven estructurant.
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Al capdavant de les dues organitzacions baix-empordaneses hi havia dos homes molt llestos:
en Xiquet Sabater, que era la màxima expressió de seny i rauxa que mai he conegut, i en Josep
Lloveras i Vila, un home llest que, del no-res, va aixecar un imperi anomenat Llevant a Platja
d’Aro. A la rere botiga en Lluís Aymerich, un altre emprenedor que després de treballar a Suïssa
va venir carregat d’idees i criteris.
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En la primera decisió que van prendre ja es va demostrar que tenien un tarannà diferent respecte
a la resta. Van ser els únics que no van apostar pel nom de la comarca sinó pel nom de marca
turística. A més, ho van fer posant un accent molt marcat en l’espai concret de la marca: la Costa
Brava Centre.
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Totes les passes inicials van conduir a crear una estructura que no visqués a cavall de la dificultat
de les empreses, sinó de l’ajuda a les empreses mitjançant la generació de serveis especialitzats
i de la creació d’un esperit col·lectiu a favor de la qualitat i la competitivitat. Una dinàmica que
envaís l’espai privat però que actués com un lobby que fos capaç d’encomanar rigor i compromís
al sector públic, atès que l’activitat turística es desenvolupa bàsicament en l’espai públic molt
més que dins els establiments turístics.
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Ara, 40 anys després, moltes associacions han quedat reduïdes a una entitat quasi simbòlica,
mentre que a Costa Brava Centre no només celebrem 40 anys de vida, sinó també de feina. L’èxit
s’explica gràcies als iniciadors, i a tot un estol d’empresaris que durant aquests anys han trobat
temps per fer molt bé la seva feina i per dedicar hores a ocupar-se dels problemes, les necessitats i les il·lusions de tot el sector i de tot el territori.
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Ho celebrem treballant i donant-los les gràcies. I també naturalment a persones que han dedicat
la pràctica totalitat de la seva vida professional a aquest projecte: la Isabel, la Glòria i la Paqui.
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Xerrem amb
VICENÇ FAJARDO
Nou president de La Cuina de l’Empordanet
Considerat com un dels cuiners amb més projecció de la demarcació de Girona, Vicenç Fajardo s’estrena al capdavant de La
Cuina de l’Empordanet. A finals del 2017 es va oficialitzar l’elecció, i Fajardo va rellevar a Toni Izquierdo, que feia sis anys
que presidia La Cuina de l’Empordanet.
Tot i la seva joventut, Fajardo disposa d’una gran experiència i reconeixement. Sense anar més lluny, el 2015 va ser nominat
a millor ‘Cuiner de l’Any’, un premi que atorga el Fòrum Gastronòmic de Girona.
Actualment, Fajardo és xef-propietari del restaurant La Plaça de Madremanya, i des de fa uns mesos, nou president de La
Cuina de l’Empordanet. Fajardo ens confessa que afronta aquest repte amb molta il·lusió.
En primer lloc, enhorabona pel seu
nou càrrec. Quines són les seves
sensacions com a nou president
de La Cuina de l’Empordanet?
Gràcies! Doncs amb moltes ganes
de representar un col·lectiu tan
trempat i viu. Som 20 restauradors
que estem molt integrats a la causa
de defensar el territori.
Aquells que no coneguin a Vicenç
Fajardo, ens podria fer quatre
pinzellades de la seva trajectòria
professional?

Quan va tenir clar que es dedicaria a la gastronomia?
Des de sempre ho he sabut!

Des de ben petit ja m’agradava
estar a la cuina: netejar i filetejar
els peixos, tallar carn, cuinar
i tot el relacionat amb aquest
món. Quan tenia tres anys, la
meva família i jo vam emigrar a
Austràlia i allà vaig començar
els meus estudis de cuina. Més
endavant, vaig tornar a Girona
i vaig seguir creixent com a
cuiner. Aquí em vaig formar a
l’Escola d’Hostaleria i en alguns
restaurants de la província com
l’hotel Arcs de Monells, la Cuina
de Can Pipes de Mont-ras o La
Plaça de Madremanya.

Com és el dia a dia d’un xef com vostè?
Llarg. De totes maneres, he de dir que a mi m’agrada estar
a la cuina. Les hores allà sempre solen passar molt de
pressa i a vegades costa trobar temps per les coses més
burocràtiques.
Professionalment, com es definiria?
Sóc una persona molt oberta, ja sigui per aprendre o per
viatjar. De fet, mai em tanco en banda en aplicar res del que
aprenc a la meva cuina.
Quins són els seus reptes al capdavant de La Cuina de
l’Empordanet?
Fer accions noves i crear dinàmiques que, en la mesura
del possible, permetin arrelar el territori. En definitiva,
reforçar una marca tan potent com la de l’Empordà.
Qualitat i excel·lència, el know-how (‘saber com’) de la
nostra gent que ens ha portat a ser una zona envejada.

Precisament ara és el xefpropietari del restaurant La Plaça
de Madremanya, no?
Sí! El 2005 ens va sortir l’opció
d’encarregar-nos de l’hotel i el
restaurant i, 13 anys més tard,
encara hi som. I a partir d’ara
combinaré aquesta tasca amb
la de president de La Cuina de
l’Empordanet, un repte que
també em fa molta il·lusió.

Quin és el futur de la cuina catalana?
Crec que el territori està molt viu. Potser tornem a reivindicar
la picada però tampoc perdrem de vista que la cultura catalana
és pionera en molts àmbits, com pot ser la barreja de cultura,
art i gastronomia. A vegades penso que hauríem de creure
més en les nostres qualitats culinàries, i poder-ho explicar a la
persona que ve de fora.
4
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BENVINGUTS A L’ASSOCIACIÓ

MANTENIM EL NOSTRE COMPROMÍS AMB LA
FORMACIÓ
El 2018 ha engegat amb diverses novetats pel que fa al
programa de Formació Bonificada per a les empreses.
Totes les entitats organitzadores han hagut d’actualitzar
el Contracte d’encomana d’organització de la formació
programada subscrit entre diverses empreses, segons els
articles 9.3 i 12.1 de la Llei 30/2015, i l’article 14.3 del
Reial Decret 694/2017. El nou contracte regula la relació
entre les empreses que proporcionen formació als seus
treballadors a partir del 2018 i l’entitat externa que té
encarregada l’organització d’aquesta formació.
A més, també cal destacar una novetat important que té
a veure amb la reserva del crèdit. Les empreses de menys
de 50 treballadors poden acumular el seu crèdit de
formació en els següents anys, de manera que la quantitat
no disposada per l’empresa en un exercici podrà aplicar-se
en el següent o fins i tot als dos següents. En els primers
6 mesos de cada any en curs, l’empresa organitzadora
comunicarà aquesta circumstància a l’aplicatiu sempre
que així ho indiqui l’empresa interessada.
Tenint en compte que aquest fet no bloqueja en cap cas
el crèdit disponible de l’empresa per l’any en curs, des de
la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava

Nous socis primer trimestre 2018

Centre recomanem a les empreses que ho sol·licitin a
l’hora de donar-se novament d’alta per aquest 2018,
així podran aprofitar el crèdit restant pels pròxims anys.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per consultar el
crèdit atorgat i expressar el desig d’acumular el crèdit, si
així ho decidiu.
Per cert! Si encara no us heu pogut mirar el nostre
programa de formació, el podeu consultar al nostre web
www.grupcostabravacentre.com a través de la pestanya
de ‘Formació’. Allà us el podreu descarregar amb els
cursos (de gener a juny) que impartirem a les nostres
instal·lacions. També podeu demanar informació enviantnos un correu a mrios@grupcostabravacentre.com.
Recordeu que posem a la vostra disposició més de 30
cursos a escollir cada semestre i que, com sempre, ens
adaptem a les necessitats de cada sector (directius,
gerents, cambrers de pisos, cambres de sala, cuina,
socorristes, etc). També us recordem que impartim cursos
a mesura que podem realitzar directament a les vostres
instal·lacions.

Durant el primer trimestre del 2018, s’han incorporat cinc nous socis, als quals volem donar la benvinguda:

Càmping Sant Pol, de Sant Feliu de Guíxols

Restaurant Gustu, de Llagostera

Hotel Ilunion Caleta Park, de S’Agaró

Restaurant La Cort, de Peratallada

BENVINGUTS!

Consulteu-nos sense compromís!
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Restaurant A-Putt, de Gualta
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OBLIGATORIETATS DELS ALLOTJAMENTS
TURÍSTICS
Els establiments d’allotjament turístic (hotels, càmpings,
turisme rural, apartaments turístics i habitatges d’ús turístic)
són aquells que ofereixen als usuaris turístics, mitjançant
preu, allotjament temporal.
ATENCIÓ I HORARIS D’OBERTURA:
-Els establiments d’allotjament turístic han de disposar, per a
les seves persones usuàries, d’un servei d’atenció permanent
les 24 hores, ja sigui amb personal o amb mitjans tecnològics
substitutius, i se’ls hi ha de permetre l’accés les 24 hores del
dia.
-Ha d’existir un servei de recepció amb les característiques i
horaris que s’especifiquen per a cada modalitat.
-Els horaris i les condicions de prestació del servei previst
han de ser al lloc on es trobi ubicat el servei de recepció de
l’establiment.
FULL DE NOTIFICACIÓ DE PREUS:
S’ha de lliurar a la persona usuària, abans de la seva admissió,
la informació dels preus que corresponen als serveis que
ha pactat inicialment, mitjançant qualsevol suport, on ha
de constar, com a mínim en català: nom, grup i categoria
de l’establiment, número o identificació de la unitat
d’allotjament, preu de la unitat d’allotjament i dels diferents
serveis pactats, data d’entrada i de sortida, nombre màxim
de persones que admet la unitat d’allotjament, petició de llit
complementari, si escau, i preu dels serveis inclosos en el
servei d’allotjament i els no inclosos.
REQUISITS TURÍSTICS DE LES FACTURES
La factura ha d’incloure les dades següents:
- La identificació de la persona titular de l’establiment.
- La identificació de l’establiment.
- La identificació de la persona usuària.
- Unitat d’allotjament utilitzada.
- El nombre de persones allotjades.
- La data d’entrada i de sortida, desglossada per dies.
- El preu global de la pernoctació o jornada, amb
desglossament dels serveis prestats no inclosos en el preu
global de la pernoctació.
- Les dades relatives a la repercussió dels impostos i taxes
que gravin la prestació dels serveis en els termes establerts
en la normativa tributària.

OBLIGATORIETATS DEL SECTOR DE LA
RESTAURACIÓ

FULLS OFICIALS DE QUEIXA/RECLAMACIÓ/DENÚNCIA
Tots els establiments d’allotjament turístic estan obligats
a disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia
a disposició immediata de les persones usuàries que els ho
sol·licitin, i han d’exhibir un cartell informatiu.
RESERVES
Paga i senyal per part de les persones usuàries:
Els establiments d’allotjament poden exigir a les persones
usuàries que efectuïn en la reserva un avançament del preu,
que s’entén a compte de l’import resultant dels serveis
prestats. Quan la reserva s’hagi realitzat mitjançant eines
de pagament electrònic i l’establiment opti per carregarhi un avançament del preu en concepte de paga i senyal,
aquest càrrec s’ha d’efectuar dins les 48 hores següents a
la formalització de la reserva. Transcorregut aquest termini
sense efectuar-se el càrrec, s’entén confirmada la reserva
sense avançament de part del preu.
Cancel·lació de la reserva:
-L’establiment d’allotjament turístic està obligat a informar
la persona usuària, abans de la formalització del contracte,
sobre les clàusules de cancel·lació.

El sector de la restauració està format per bars i restaurants
i estan regits per la normativa de Consum. Els punts
principals d’aquesta normativa són:
PREUS:
-Els establiments de restauració han d’exhibir el preu de
venda dels menjars i begudes, a través d’una carta, rètol o
fulletó accessible i/o visible al consumidor.
- Els preus finals han d’incloure els impostos corresponents.
Cal indicar si hi ha diferències de preus en funció del lloc on
el client consumeix (barra, taula i terrassa).
- En cap cas es poden cobrar serveis o conceptes no
sol·licitats expressament, com tampoc l’ús de serveis-WC.
TIQUETS:
Els establiments han de lliurar al consumidor una factura o
tiquet on s’especifiqui de forma desglossada els diferents
productes consumits, els impostos aplicables i d’altres
conceptes addicionals.
RÈTOLS, CARTELLS I ALTRES OBLIGACIONS:
- Cartell enunciatiu de la disposició de fulls de reclamació
per al públic.
- Cartell informatiu de l’aforament del local.
- Cartell de prohibida la venda de tabac i alcohol a menors d’edat.

-La cancel·lació efectuada per l’usuari dintre dels 10 dies
anteriors a la data d’arribada dóna lloc a les següents
penalitzacions, llevat pacte en contrari:
a) Reserva per dos o menys dies, el 50% del preu total
d’estada.
b) Reserva per més de dos dies i fins a set dies, el 35% del
preu total d’estada.
c) Reserva per més de set dies, el 25% del preu total d’estada.
FORMACIONS DE CARÀCTER OBLIGATORI:
- Prevenció i control de la legionel·la i la legionel·losi.
- Formació específica en manteniment de piscines.
- Prevenció de riscos laborals.
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- Cartell enunciatiu de l’horari.
- Distintiu prohibició de fumar.
- Cartell reservat el dret d’admissió.
- Llistes de preus, cartes i menús exposats al públic.
- Cartells, cartes i/o suports escrits sobre informació dels
al·lèrgens per aquells establiments que ofereixen aquest
servei.
FORMACIONS DE CARÀCTER OBLIGATORI:
- Higiene i seguretat alimentària.
- Prevenció de riscos laborals.
REQUISITS LINGÜÍSTICS:
Les persones consumidores tenen dret a rebre en català les
cartes, les factures i els tiquets de caixa, així com qualsevol altre
document comercial relacionat amb l’activitat de restauració
prestada a l’establiment en concret.
Igualment, també ha de constar en català la informació de
caràcter fix entre la qual s’hi inclouen els cartells o rètols dels
establiments de restauració. Els cambrers i altre personal que
mantingui un tracte directe amb les persones consumidores
han de trobar-se en condicions de poder atendre als clients en
la llengua oficial que aquests últims escullin: en català o bé en
castellà.

Associació

Pla de Qualitat

BORSA DE TREBALL COSTA BRAVA CENTRE

PLATAFORMA PER A LA RECERCA DE FEINA I PERSONAL

S’ACABA EL TEMPS PER A LA TRANSICIÓ CAP A LES
NOVES ISO 9001 I 14001

SALÓ DE LA FORMACIÓ, L’OCUPACIÓ I L’EMPRESA

Al setembre de 2015 es va produir la revisió de les normes
ISO 9001 i 14001, un fet que evidentment va afectar el
conjunt de les empreses que empren aquestes normes.

Ara fa tot just un any, que la Unió d’Hostaleria i Turisme
Costa Brava Centre va engegar una nova plataforma per a
la millora de la recerca de feina i de personal: una borsa de
treball pròpia dedicada íntegrament al sector de l’hostaleria
i el turisme.

Ja han passat dos anys i, abans de complir-ne tres, les normes
ISO s’han d’integrar dins de les empreses.
Així doncs, el 15 de setembre és la data de venciment de
qualsevol certificat ISO 9001:2008 o ISO 14001:2004. A
partir d’aleshores, els certificats en qüestió deixaran de tenir
validesa, i només tindran valor les noves ISO 9001 i 14001.

L’eina, desenvolupada per l’Associació, està indicada per a:
• Empreses que busquen treballadors especialitzats.
• Professionals de l’hostaleria en recerca de noves oportunitats laborals.
• Persones que volen iniciar-se en el món de l’hostaleria i disposen de formació.
• Estudiants i altres que cerquen feina de temporada curta
en el sector.
Aquesta plataforma és exclusiva per a l’ús dels associats de
la Unió d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, facilitant
als socis la cerca dels currículums més adients a través de la
creació d’una oferta.
A més, amb l’objectiu de facilitar a l’empresari les tasques per
cobrir les vacants de feina, des de l’Associació es cerquen dia
a dia noves eines per potenciar aquesta tasca i, a part de la
Borsa de Treball pròpia, també es col·labora amb el portal
Infofeina, oferint als socis descomptes per penjar les seves
ofertes de treball, ja siguin individuals o en pacs.

D’aquest 2018, també destaquem que l’Associació va assistir
a la 5a edició del Saló de la Formació, l’Ocupació i l’Empresa,
que va tenir lloc els dies 1 i 2 de març a La Bisbal d’Empordà.
Va ser un espai de trobada entre persones treballadores en
actiu i en situació d’atur, estudiants, persones emprenedores
i empresaris/es.
L’objectiu del Saló va ser dinamitzar i donar una sortida
adequada a les necessitats de cobertura de llocs de treball;
aprofundir en el reciclatge i adaptació professional, i agilitzar
i optimitzar el contacte entre empresariat, candidats i institucions. A més, el Saló també va disposar d’espais d’exposició gratuïts perquè les empreses poguessin exposar els seus
serveis, d’assessorament i orientació, per posar en contacte
empresariat i possibles candidats per cobrir llocs de treball,
així com es van dur a terme tallers, experiències i conferències simultànies.

Pel que fa a la revisió de la norma ISO 14001, hem de dir
que –igual que l’ISO 9001- es destaca el rol de la Direcció. En
aquest cas, es parla del reforç del paper de l’alta direcció en el
lideratge del sistema de gestió.
Un altre element que també està molt present en la nova ISO
14001 és el respecte pel medi ambient. De fet, es demana
que la variable ambiental esdevingui un element estratègic
en la gestió empresarial.
En aquest sentit, l’ISO 14001 també exigeix la incorporació
de pràctiques per a la prevenció de la contaminació i l’ús
sostenible dels recursos.
Per últim, guanya pes i es reclama que la informació sigui
transparent, veraç, fiable i comprensible.
Finalment, també cal destacar que les noves ISO 9001
i 14001 faciliten la implantació d’un sistema integrat de
qualitat i medi ambient, ja que les dues normes tenen un
format comú i comparteixen molts dels requisits exigits.

Conseqüències de les noves revisions:
Arribats aquest punt, la pregunta és inevitable: què implica la
revisió de la norma ISO 9001?
Per començar, la nova ISO 9001 valora el lideratge de la
Direcció.
A més, entre els nous requisits també cal destacar la inclusió
del concepte de risc. Habitualment el risc l’associem a
un escenari d’incertesa. Doncs en el cas de l’ISO 9001,
el concepte del risc també té la seva vessant positiva:
aprofitament dels escenaris que poden afavorir la consecució
de resultats. Finalment, la revisió de la norma ISO 9001 també
exigeix més eficàcia en la gestió de la cadena de proveïdors.

Per tant, pocs mesos abans de la implantació definitiva de les
normes ISO 9001 i 14001, és important que les empreses
coneguin els efectes d’aquests canvis.
Des de Pla de Qualitat ens posem a disposició de qualsevol
empresa per tal que pugui adaptar-se a les noves normes.
Unes normes que, de ben segur, us ajudaran a millorar el dia
a dia.

Des del Pla de Qualitat Costa Brava Centre us podem informar de tot el que té a
veure amb les noves ISO 9001 i 14001, i sobre altres qüestions vinculades amb la
qualitat. Podeu contactar amb nosaltres al 972 31 37 02 o
ncolomer@grupcostabravacentre.com
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Aula Gastronòmica de l’Empordà

Aula Gastronòmica de l’Empordà
CURSOS TEMÀTICS

TALLERS “AVUI CUINO JO...”
... AMB DAVID LAMANA

... AMB DAMIÀ RAFECAS

(Restaurant Sa Cova)

(Restaurant Vicus)

Data: 22 de febrer

Data: 26 d’abril

Horari: 19.30 h a 21.30 h

Horari: 19.30 h a 21.30 h

Preu: 30,00 euros

Preu: 30,00 euros

APERITIUS
SALUDABLES I
CREATIUS
Data:
21 de febrer

... AMB QUIM CASELLAS

... AMB VICENÇ FAJARDO

(Restaurant Casamar)

(Restaurant La Plaça)

Data: 24 de maig

Data: 22 de febrer

Horari: 19.30 h a 21.30 h

Horari: 19.30 h a 21.30 h

Preu: 30,00 euros

Preu: 30,00 euros

Horari:
19.30 h a 21.30 h

POSTRES SENSE
CULPA

TALLER DE
SUSHI

Data:
13 de març

Data:
10 d’abril

Horari:
19.30 h a 21.30 h

GELATS
SALUDABLES
Data:
23 de maig

Horari:
19.30 h a 21.30 h

Horari:
19.30 h a 21.30 h

TALLERS PER A NENS I NENES DE 6 A 12 ANYS
TALLER DE PASQUA

CONVENIS PROVEÏDORS

Dies 26, 27, 28 i 29 de març
de 9.00 h a 13.00 h

Durant el primer trimestre de l’any, s’han signat aquests convenis de col·laboració entre proveïdors i l’Aula Gastronòmica de
l’Empordà. Moltes gràcies per fer-nos confiança!

A càrrec de Montse Galve
- Cigrons de quaresma
- Bunyols de bacallà
- Mona de Pasqua
- Tortell de quaresma

Avícola Maria

GBECH

PEC

Complet

Cornellà

Preu: 52,00 euros

TALLER D’ESTIU
Frima

Fruites Gonzalez

Fundix & Castey

Òpera

Durant els mesos de juliol i agost
de 9.00 h a 13.00 h

Puralia

A càrrec de Montse Galve
Preus:
La Fleca de l’Empordà

Seremex

Termo Whash

Massegur

Empordàlia

Rational

Indhos

Can Sais

Caves Hill

-Mes sencer: 190,00 euros
-Dues setmanes: 110,00 euros
-Una setmana: 70,00 euros
-Un dia: 15,00 euros
12

13

La Cuina de l’Empordanet dóna nom a un conjunt de restaurants
de l’Empordà, que promocionen la cuina d’aquest territori amb
l’objectiu d’identificar l’Empordà com una destinació gastronòmica de primera magnitud.

La Cuina de l’Empordanet

La Cuina de l’Empordanet

L’Empordà no sols disposa d’un dels més importants rebosts de
la Mediterrània, sinó que també compta amb grans professionals
de la cuina, que combinen el seny, la rauxa, la tradició i la modernitat a l’hora de fer els seus plats.

6a EDICIÓ DELS SOPARS MARIDATS

Els 20 restaurants que conformen la Cuina de l’Empordanet fonamenten la seva oferta gastronòmica en l’ús prioritari dels productes del país, tant del mar com de la terra i han configurat una
cuina de gran personalitat i una de les més preuades del món.

Gaudeix de l’essència gastronòmica de l’Empordà
Un any més, i ja en són sis, engega una nova edició de la
campanya gastronòmica Sopars Maridats. Gràcies al
talent i a la bona feina dels restaurants de La Cuina de
l’Empordanet, de La Cuina del Vent, i dels cellers de la DO
Empordà, cada divendres -del 2 de març al 15 de juny- se
serviran uns àpats de gran qualitat. Un total de 31 sopars
faran les delícies dels comensals que participin en els
Sopars Maridats.

xarxes socials seran les següents: #soparsmaridats2018
#cuinaempordanet #cuinadelvent i #doemporda. Com
cada any, la campanya gastronòmica Sopars Maridats
comptarà amb la col·laboració de diverses institucions
i entitats del territori. És el cas de la Generalitat de
Catalunya, l’Agència Catalana de Turisme, la DO Empordà,
Consell Comarcal del Baix Empordà, Consell Comarcal de
l’Alt Empordà i l’Institut Català de la Vinya i el Vi.

En totes les edicions dels Sopars Maridats sempre s’ha
apostat per la qualitat gastronòmica però també pels
productes de proximitat. En aquest sentit, enguany el
fil conductor de la campanya serà el pa amb tomata i els
olis de l’Empordà. Així doncs, els menús de la 6a edició
dels Sopars Maridats inclouran elaboracions de pa amb
tomata acompanyades d’uns olis de gran qualitat i 100%
Empordà. Tots els olis són de producció pròpia dels cellers
participants o bé, de la DOP Empordà.

Presentació de la campanya

Els 31 sopars seran el resultat de la combinació de la
millor cuina i dels millors vins de l’Empordà. En definitiva,
els Sopars Maridats són una invitació a gaudir de la
gastronomia en un sentit total.
Del 2 de març al 15 de juny, les etiquetes emprades a les

La Cuina del Vent és un col·lectiu gastronòmic nascut al si de
l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà. Està format per restauradors independents que, amb l’objectiu de promocionar la
terra, la cuina, la cultura, la tradició i la feina ben feta, volen compartir i exportar les arrels i la personalitat singular de l’Empordà.

Els 15 restaurants que conformen La Cuina del Vent us conviden a viure aquesta experiència a través de les seves propostes
gastronòmiques anuals.

Campanya gastronòmica 2018

Per tot plegat, us convidem a gaudir de les propostes gastronòmiques que us oferim.

www.cuinadelempordanet.com
/CuinadelEmpordanet

Del 2 de març al
15 de juny
www.lacuinadelvent.com

@CuinaEmpordanet

cuinaempordanet

DIA

Per fer bullir l’olla, el dimarts 27 de febrer es va fer la
presentació oficial dels Sopars Maridats 2018. L’acte, que
va tenir lloc a Girona, va servir per presentar els menús dels
31 sopars, i es va aprofitar per fer una petita degustació
d’algunes elaboracions de pa amb tomata.

RESTAURANT
Sa Punta

2

MARÇ

La presentació va anar a càrrec del president de La Cuina
de l’Empordanet, Vicenç Fajardo; el president de la
comissió tècnica del Consell Regulador de la DO Empordà,
Antoni Roig; i el gerent de La Cuina del Vent, Carles
Tubert. A més, també hi van ser presents cuiners dels dos
col·lectius, representants dels cellers participants i mitjans
de comunicació.

9

MARÇ

CELLER

Mas Llunes

Figueres
T. 972 50 09 83

La Plaça

Hugas de Batlle

Madremanya
T. 972 49 04 87

El Molí

DIA

RESTAURANT
Casamar

Roig Parals

Platja de Pals
T. 972 63 64 10

Can Jeroni

/LaCuinadelVent
@LaCuinadelVent

Bodegues Trobat

16

El Roser 2

Martín Faixó

La Fornal dels Ferrers Espolla
Terrades
T. 972 56 90 95

23
MARÇ

4

MAIG

11

MAIG

Clos d’Agon

Celler Gerisena

Platja d’Aro
T. 972 81 73 76

6

ABRIL

Bo.TiC

13
ABRIL

Porta de l’Albera

ABRIL

ABRIL

Duran

Els Tinars
Llagostera
T. 972 83 06 26

Els Pescadors

Vicus

15

MAIG

La Cuina d’en Norat

Antaviana

Vinyes dels Aspres

Figueres
T. 972 51 03 77

Terramar

La Calèndula

Arché Pagès

Mas Anglada

Regencós
T. 972 30 38 59

Emporium

La Costa

Vinyes
d’Olivardots
Masia Serra

Platja de Pals
T. 972 66 77 40

Sa cova

La Xicra

Celler Gelamà

1

Amiel & Molins

Vinyes
d’Olivardots

Mas dels Arcs

*la vinyeta

Martí Fabra

Arché Pagès

Llevant

8

Celler Gerisena

Pont de Molins
T. 972 52 93 58

Palamós
T. 972 31 51 35

Martín Faixó

*la vinyeta

Palafrugell
T. 972 30 56 30

Mas Oller

Pals
T. 972 63 60 88

Roses
T. 972 25 61 54

Foto: Representants dels col·lectius La Cuina de l’Empordanet, La Cuina del Vent i la DO Empordà a la presentació dels Sopars Maridats 2018.
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Palamós
T. 972 31 46 33

Llançà
T. 972 38 01 25

27

MAIG

JUNY

Figueres
T. 972 50 12 50

20

18

Terra Remota

Mollet de Peralada
T. 972 54 51 88

La Gamba

Pere Guardiola

Begur
T. 972 62 20 58

Platja d’Aro
T. 972 82 57 70

Corçà
T. 972 63 08 69

Reina de Port-Lligat

Aigua Blava

Castelló d’Empúries
T. 972 25 05 93

Pals
T. 972 63 65 96

Aradi

Espelt

Llafranc
T. 972 30 02 00

L’Escala
T. 972 77 11 02

Es Portal

CELLER

Llafranc
T. 972 30 01 04

Pont de Molins
T. 972 52 92 71

MARÇ
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La nostra cuina reflecteix el caràcter de la nostra
comarca: la plana fèrtil, a través de les fruites i verdures de
l’horta; la muntanya, agresta, amb la caça; la costa,
a voltes suau i a voltes salvatge, mitjançant les múltiples varietats
de peix i marisc coneguts arreu. Tots aquests contrastos, que fan
una expressió gastronòmica rica i variada, és el que trobareu als
nostres establiments.

Cellers d’en
Guilla
Perelada

Llafranc
T. 972 30 03 66

JUNY

Aurum
Platja d’Aro
T. 972 82 84 29

15
JUNY

Mas de Torrent

Vinyes dels
Aspres
Mas Llunes

Torrent
T. 972 30 32 92

Voramar

Hugas de Batlle

Portbou
T. 972 39 00 16

Restaurants de la Cuina de l’Empordanet
Restaurants de la Cuina del Vent

Amb els
restaurants
de ladeCuina
de l’Empordanet, la Cuina
del Vent
els cellers
de la DO Empordà
Restaurants
de la Cuina
l’Empordanet
Restaurants
de lai Cuina
del Vent

La Cuina de l’Empordanet

La Cuina de l’Empordanet

VISITA AL MAS OLLER

CANVI DE PRESIDENT

El dilluns 29 de gener, alguns dels
cuiners que integren l’equip de La
Cuina de l’Empordanet va celebrar
una reunió al Mas Oller. La trobada,
encapçalada pel nou president, Vicenç
Fajardo, va ser molt profitosa, ja que
es van poden concretar les properes
accions que es duran a terme.

A finals del 2017, La Cuina de l’Empordanet va celebrar una
reunió per escollir els integrants de la nova junta directiva
i per definir qui seria el nou president. Després de sis anys
al capdavant del col·lectiu gastronòmic, Toni Izquierdo va
ser substituït per Vicenç Fajardo. El nou president de La
Cuina de l’Empordanet, que també és xef i responsable
del restaurant La Plaça de Madremanya, es va mostrar
il·lusionat per la seva elecció.

Acabada la reunió, els assistents van
gaudir d’un magnífic tast de vins del
propi celler. Finalment, aprofitant que
feia un bon dia, es va fer una caminada
per la finca i es van contemplar les
més de 17 hectàrees de vinya del Mas
Oller.

A partir d’ara, Fajardo serà l’encarregat de dirigir un col·lectiu
que aplega 20 professionals de l’àmbit gastronòmic i de
la restauració. En aquest sentit, la nova junta directiva
de La Cuina de l’Empordanet també estarà formada pel
vicepresident Joan Carles Sánchez (Es Portal); el secretari
Quim Casellas (Casamar) i el tresorer Albert Sastregener
(Bo.TiC). A més, els vocals seran Enric Herce (Aurum), Jordi
Sabadí (El Roser 2), Iolanda Bustos (La Calèndula), Miquel
Garcia (Terramar) i Kim Farrarons (Llevant).
Foto: La Cuina de l’Empordanet durant una reunió de treball.

Foto: Visita de La Cuina de l’Empordanet al Mas Oller.

SOPARS EMPORDANESOS A 4 MANS
Durant els mesos de març i
abril, quatre restaurants de
La Cuina de l’Empordanet (Sa
Punta, Casamar, Bo.TiC i La
Calèndula) i quatre de Barcelona
(Restaurant Gaig, Fermí Puig,
Petit Comitè i Semproniana)
s’uniran per impulsar els ‘Sopars
empordanesos a 4 mans’.

Sopars
empordanesos
a 4 mans
Olors i sabors
a les millors taules
de Barcelona
8 DE març
Can GaiG i Sa Punta
Carles Gaig i Jaume Font
*lavinyeta i Vinyes d’Olivardots
15 DE març
FeRMí PuiG i CaSaMaR
Fermí Puig i Quim Casellas
Clos d’agon i Perelada
5 D’abril
SeMPROniana i La CaLènduLa
ada Parellada i iolanda bustos
Hugas de Batlle i arché Pagès
12 D’abril
Petit COMitè i Bo.tiC
Nandu Jubany i albert Sastregener
espelt i Vinyes dels aspres
Reserves:
Can Gaig: 934 53 20 20
Fermí Puig: 936 24 18 35
Semproniana: 934 53 18 20
Petit Comité: 936 33 76 27

Un espectacle
enogastronòmic
amb 2 xefs
i 2 cellers de
la DO Empordà
Organitza:

Consultes a: comunicacio@vilateral.cat
Més informació: www.doemporda.cat
www.cuinadelempordanet.com

Foto: Cartell dels ‘Sopars empordanesos a 4 mans’.

Aquesta iniciativa, ideada per
La Cuina de l’Empordanet i la
DO Empordà -sota el projecte
B de l’Empordà- pretén ser una
experiència
enogastronòmica
conjunta, única i irrepetible.
Durant els dies 8 i 15 de març, i
5 i 12 d’abril, els restaurants de
Carles Gaig, Fermí Puig, Nandu
Jubany i Ada Parellada obriran
les seves portes per oferir un
menú inspirat en els millors
productes de la gastronomia de
mar i muntanya de l’Empordà.
Els encarregats d’aportar el toc
empordanès seran els xefs Jaume

Font (Sa Punta), Quim Casellas
(Casamar), Albert Sastregener
(Bo.TiC) i Iolanda Bustos (La
Calèndula).
Els
vins
també
seran
protagonistes
durant
la
celebració
dels
‘Sopars
empordanesos a 4 mans’. I
és que a cada experiència
enogastronòmica s’hi sumarà
una proposta vinícola creada
per dos cellers de l’Empordà.
Per aquesta primera edició
dels ‘Sopars empordanesos a 4
mans’ es comptarà amb: Vinyes
d’Olivardots, *laVinyeta, Clos
d’Agon, Castell de Perelada,
Celler Espelt i Vinyes dels Aspres,
Hugas de Batlle i Arché Pagès.
Per gaudir d’aquesta experiència
100% empordanesa, les entrades
es poden aconseguir trucant
als restaurants de Barcelona. El
preu dels menús van dels 55 als
70 €/persona.
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Costa Brava Verd Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya

INCREMENT DE LES VENDES
Per quart any consecutiu, les vendes de Costa Brava Verd
Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya han augmentat
de forma considerable. Durant l’exercici 2017, les vendes
gestionades pel Grup han crescut un 7% respecte a l’any
anterior, i les generades pel motor de reserves han tingut un
increment de més del 45%.
Recordar que les vendes
gestionades
pel
Grup
tenen a veure amb les
reserves
de
turisme
vacacional i, sobretot,
amb la contractació de

touroperadors internacionals de paquets de turisme actiu. Pel
que fa a vendes generades pel motor de reserves online, que
han augmentat més d’un 45%, són les que s’han formalitzat
des de les webs dels hotels que empren aquesta eina.
Aquests bons resultats no haurien estat possibles sense
l’esforç del Grup i dels hotels a l’hora de mantenir el motor de
reserves al dia en matèria de continguts i productes.

HOTELERIA

Des de Costa Brava Verd Hotels i Petits Grans Hotels de
Catalunya es fa una valoració molt positiva de l’exercici 2017.
No obstant, cal seguir treballant per tal que les vendes dels
hotels continuïn creixent any rere any.

NOVES INCORPORACIONS I NOU CATÀLEG DE PETITS
GRANS HOTELS DE CATALUNYA

A MediaMarkt Business ens preocupem perquè l’experiència dels teus clients
sigui més agradable i la gestió dels recursos del teu negoci més eficient.

Durant l’any 2017 es va confirmar l’alta de sis nous socis a la marca Petits Grans Hotels de
Catalunya. Es tracta de:

Posem la nostra experiència i les nostres solucions
al servei de la teva empresa

-Molí de l’Escala (L’Escala, Baix Empordà)
-Petit Convent (Begur, Baix Empordà)
-Casa Calella (Calella de Palafrugell, Baix Empordà)
-Casa Vincke Hotel (Palamós, Baix Empordà)
-Casa Albets (Lladurs, Solsonès)
-Casa Clara (Castelló d’Empúries, Alt Empordà)
Aquestes noves incorporacions s’han inclòs al nou catàleg de Petits Grans Hotels de
Catalunya 2018, que es va publicar a finals de l’any passat. La nova edició del catàleg, amb
un atractiu disseny, inclou els 48 hotels que formen part de la marca.

SESSIONS DE TREBALL A FITUR
Representants de Costa Brava Verd Hotels i Petits Grans
Hotels de Catalunya van assistir a FITUR del 17 al 18 de
gener, dies dedicats al mercat professional.
Durant la fira es va disposar d’una taula de treball pròpia
dins l’estand de Catalunya al Pavelló 7 d’IFEMA, i es van
fer un total de set entrevistes amb touroperadors, quatre
entrevistes amb altres empreses de serveis i una reunió
inicial amb un possible futur soci de Costa Brava Verd Hotels.
Les set entrevistes amb els TTOO –polonesos, argentins,
australians, indis i nord-americans- es van realitzar dins del
Workshop B2B organitzat per FITUR, on es van celebrar
reunions de 10 minuts.
L’edició d’enguany de FITUR ha tancat amb els millors números
de la seva història: 251.000 visitants entre professionals i
públic final. Pel que fa a la participació professional, FITUR
2018 ha augmentat un 1% respecte a l’edició anterior, amb

un total de 140.120 visitants. Un any més, l’assistència a
FITUR, que és la fira nacional més important de turisme, i la
segona d’Europa, ha sigut molt profitosa ja que s’han produït
trobades amb personal de l’Agència Catalana de Turisme i els
TTOO.

INFORMÀTICA
Portàtils, tablets, impressores i accessoris d’informàtica per al
segment hoteler de la màxima qualitat. Recompra d’equips utilitzats
i bosses d’hores per a serveis tècnics i assistència remota.

TV D’HOTEL (HOSPITALITY DISPLAYS)
Gamma de televisors i suports per a TV amb característiques
específiques i mode hotel avançat.

CONTINGUTS DIGITALS
Comunica continguts promocionals, publicitaris o informatius de
manera interactiva i instantània. Cartellera digital i senyalització
per interiors i exteriors així com la creació de contingut per a les
pantalles.

ELECTRODOMÈSTICS I EQUIPAMENTS PROFESSIONALS
Equipaments professionals d’hoteleria, climatització, rentadores,
unitats de fred i altres electrodomèstics.

MOBILITAT
Telefonia IP, telefonia mòbil d’última generació i accessoris per estar
protegits en tot moment, adaptats al perfil del teu negoci.

SOFTWARE
Solucions de software completes i modulars per gestionar els
diversos vessants del negoci hoteler, des del sistema de reserves fins
a la facturació i flota de dispositius.

Contacta amb els nostres especialistes a MediaMarkt Girona
mm.girona.business@mediamarkt.es
972 01 07 15
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Cooperativa

EMPORDÀ GESTIÓ

INSPECCIÓ DE TREBALL ENDURIRÀ LES SANCIONS
PELS CONTRACTES TEMPORALS FRAUDULENTS

VENDA HOTEL FAMILIAR AMB RESTAURANT
A LA BISBAL D’EMPORDÀ

LLOGUER RESTAURANT A FOIXÀ

Hostal de gestió familiar, situat al centre de La Bisbal d’Empordà, a
l’emblemàtica Avinguda de les Voltes. A la planta baixa hi ha restaurant i bar amb terrassa situada sota les mateixes voltes. 15 habitacions, 5 plantes i solar no construït amb accés pel Carrer Solidaritat.

Es lloga restaurant totalment equipat a Foixà. Capacitat 90 places + 40 de terrassa. Aparcament i habitatge al primer pis. Sense traspàs, totalment equipat per començar a treballar.

I també:
• Venda de restaurant molt ben situat, gran capacitat i totalment equipat.
• Lloguer petit restaurant urbà, en funcionament, zona molt cèntrica.
• Venda d’impressionant finca amb masia fortificada, amb llicència de restaurant i possibilitat de fer-hi habitacions.
• Venda petit hotel amb restaurant, acurada decoració, situació a peu de carretera, interior.
La ministra d’Ocupació i Seguretat Social, Fàtima Báñez,
va anunciar el passat mes de gener que el Govern endurirà
les sancions a les empreses que facin ús fraudulent de la
contractació temporal. En aquest sentit, Báñez va avançar que
negociaria amb la patronal i els sindicats una modificació de la
legislació actual per tal de detectar les irregularitats existents.
Els sindicats majoritaris ja han posat sobre la taula algunes
propostes per acatar l’augment de la taxa de temporalitat.
Entre elles, l’increment de l’import de les sancions i l’augment
del nombre d’inspectors de treball, així com que es posin
multes per tots i cada un dels contractes temporals de
caràcter fraudulent.
Els criteris generals que tenen en compte des d’Inspecció de
Treball respecte a la temporalitat dels contractes es basen
en l’article 15.1.b de l’Estatut dels treballadors: ‘Quan les
circumstàncies del mercat, l’acumulació de tasques o
l’excés de comandes així ho exigeixin, fins i tot si es tracta
de l’activitat normal de l’empresa. En aquests casos, els
contractes poden tenir una durada màxima de sis mesos,
dins d’un període de dotze mesos, comptats a partir del
moment en què es produeixin les causes esmentades’.

Segons aquesta norma, l’increment de la plantilla ha de
reunir una sèrie de requisits:
- Ser imprevisible: situacions en les quals es produeix un
increment d’activitat imprevist i temporal en les empreses
provocant que la plantilla habitual no sigui suficient. Es
diferencia dels contractes fixos discontinus, ja que l’eventual
respon a una situació no cíclica.
- L’augment supera l’activitat habitual de la plantilla. Excloent,
d’aquesta manera, la temporada turística.
- L’increment és temporal: pel que no procedeix en els casos
de creixement sostingut de l’empresa. Així doncs, per la
temporada d’estiu no seria vàlid, ja que per aquests casos ja
existeixen els contractes fixes discontinus.
Les irregularitats més freqüents detectades per Inspecció
de Treball en els casos de les empreses de temporada
o del sector de l’hostaleria és la no concurrència
en la causa legitimadora. Entenen doncs, que molts
contractes temporals que es realitzen, en realitat són
fixes discontinus perquè es reiteren en el temps i són
totalment previsibles.
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TRUCA’NS PER REBRE MÉS INFORMACIÓ SOBRE AQUESTES I ALTRES
FINQUES QUE TENIM EN CARTERA: 972 600 017

INCORPORACIÓ NOUS PROVEÏDORS
Ens plau comunicar la incorporació de noves empreses a la nostra selecció de proveïdors per al 2018. En trobareu les dades de contacte a
la contraportada o a la web www.cooperativacostabravacentre.com

MASSEGUR
Subministraments per a l’hostaleria
en general, especialitzat en embalatge
alimentari personalitzat.

PROTEL HOTEL SOFTWARE
PMS per a cadenes hoteleres o hotels
independents, pensat per al Revenue
Management i l’anàlisi de dades.

MEDIAMARKT BUSINESS
Departament especialitzat en empresa,
interlocutor personalitzat, serveis i productes
exclusius per a empresa i hostaleria.

CUINATS JOTRI
Cuinats de 4º i 5º gamma. Qualitat i
proximitat.

PUBLIOBSEQUI
Marxandatge, productes personalitzats,
regal d’empresa.

MCLEAN
Bugaderia industrial d’alta qualitat. Opció
rènting.
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Breus

Proveïdors Cooperativa

LA CUINA DE L’EMPORDANET VISITA ESTRELLA DAMM
El dilluns 12 de febrer, La Cuina de l’Empordanet va visitar les
instal·lacions de la marca de cerveses Estrella Damm.
La cervesera catalana va convidar als membres del col·lectiu, i
aquests van poder gaudir d’una visita per les instal·lacions, així
com d’un tast d’alguns dels productes de la marca.
La jornada va servir per crear vincles entre cuiners i productors,
una pràctica habitual del col·lectiu.

Foto: Una de les degustacions realitzades a les instal·lacions d’Estrella Damm.

JORNADA SOBRE SOSTENIBILITAT I TURISME A CÀRREC
DE LA FUNDACIÓ JORDI COMAS
Un any més, la Jornada sobre Turisme i Sostenibilitat
organitzada per la Fundació Jordi Comas Matamala, va ser tot
un èxit de convocatòria. La jornada, celebrada al CaixaFòrum
Girona, s’havia de celebrar el 27 d’octubre, però a causa de la
situació política del país, es va decidir ajornar-la fins al 16 de
febrer.
Durant l’esdeveniment, es van celebrar quatre meses
temàtiques: ‘Infraestructures i urbanisme a les zones
turístiques’; ‘Recursos i residus a la Costa Brava’; ‘El medi
natural com a valor turístic’; i ‘la pressió turística sobre el medi
urbà’.

Foto: Intervenció de Xavier Rocas, president de l’Associació Costa Brava
Hotels de Luxe.

La jornada va ser molt productiva, ja que es va debatre sobre
la utilització del territori com a suport fonamental de l’activitat
turística des d’una perspectiva de sostenibilitat.

UN ALUMNE DE L’IES BAIX EMPORDÀ, SEGON EN UN
CONCURS DE COCTELERIA FRANCÈS

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
BonÀrea
Joan Ginestà - 611 218 986
Carns J.Roura Bagué
Josep Roura - 972 630 407
Collverd
Joan Moliner - 972 509 341
Comercial Amat
Joan Mateu - 972 640 073
CUINATS
Cuinats Jotri
Josep Soler - 972 39 65 61
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
EMBAL·LATGE ALIMENTARI I ALTRES
SUBMINISTRAMENTS
Massegur
Miquel Àngel Cuenca - 972 46 92 00 / 610 173 626
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
Granja Sués
Marilyn Castillo - 626 871 298
Nestlè - Lactalis
Joan Manuel López - 972 228 304
OLIS
Olis Angelats
Joan Angelats - 972 231 927
Olis Bargalló
Francesc Bargalló - 93 773 67 70

Un alumne del Grau Mig de Serveis de Restauració, Cuina
i Gastronomia de l’Institut Baix Empordà de Palafrugell va
obtenir la segona posició en un prestigiós concurs de cocteleria
organitzat per la firma francesa de xarops, Monin.

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

L’Álvaro Jabalera, un begurenc de només setze anys, va
competir amb vuit escoles d’hostaleria catalanes. El segon lloc
el va assolir gràcies a dos còctels, un sense alcohol i l’altre amb
alcohol. Un dels còctels estava maridat amb una tapa, i una de
les seves inspiracions va ser l’Empordà. Enhorabona Álvaro!

VINS I LICORS
Vins i licors Grau
Jordi Grau - 972 301 835

Foto: El begurenc, Álvaro Jabalera, després d’assolir la segona posició
del certamen.
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MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS
Complet
Antoni/Joan Reinoso - 972 367 080 / 630 827 765
Frima
Lídia Pibernat - 972 240 257

PEC
Ginés Guillén - 972 208 387
Puralia Systems
93 684 02 90
Stocks 9
Josep Parals - 653 302 296
WMF Professional
Yeray Angelat - 649 884 900
MATALASSOS I SOMIERS
Astral
Xavier Costa - 647 622 796
Lifra Contract
Elisenda Deordal - 93 886 37 38
Sonpura
Alberto Villalobos - 696 429 914
MOBILIARI I PARAMENT
Complet Hotel
Antoni Reinoso - 630 827 765
Mio Project
Narcís Rué - 652 026 706
ARQUITECTURA I INTERIORISME
Anna Sabrià i Jordi Ginabreda
Anna Sabrià - 636 476 036
Atmosphere
Mònica Lorente - 972 209 204
Ddisseny
Josep Maria Romo - 972 805 519
FERRETERIA I MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
Miquel Espada
Àngel Espada - 972 300 954
Oliveras
Dni Ribot - 972 468 119
Skyfixers
Albert Niell - 972 30 21 63
PISCINES
Neda Pool
Albert Ros - 972 600 534
ROBA DE LLIT, TAULA I BANY
Agell Pallí
Miquel Agell - 650 132 403
ROBA DE TREBALL
Confeccions Tot Treball
Jaume Genabat - 629 648 937
Indhos
Francesc Pérez - 972 600 447
AMENITIES
Belart Amenities
Laura Viscasillas - 93 753 80 76
MARXANDATGE
Buybyprice-Comarsa
Joan Penyacoba - 647 701 955
REGAL D’EMPRESA
Publiobsequi
Albert Quintilla - 972 76 93 93
CONTROL DE PLAGUES I LEGIONEL·LA
BIP Biotractaments integrals de plagues
Antoni López - 639 777 994
Plaguisystem
Alejandro Moztezuma - 972 428 720
Qntrolplaga
Joel Devesa - 618 758 117
Stop Plagues
Elias Castro - 609 759 509
SERVEIS HIGIÉNICOSANITARIS
Altimir
Carme Cernicharo - 630 533 050
Braut Eix Ambiental
Montserrat Braut - 93 881 63 71

ASSESSORAMENT RESTAURACIÓ I CUINA
Agar
Xavier Beltran - 676 718 333
SOFTWARE
Informàtica 3
Enric Blanco - 972 600 800
Protel
Marc llobet - 639 839 472
INFORMÀTICA, ELECTRÒNICA I TELEVISIÓ
6con Sistemes de Control
Ramon Núñez - 972 317 558
Beko Electrònica España – Grundig
Pedro Muñoz - 93 318 46 47
Mediamarkt
David Lozano - 972 01 07 15
FOTOCOPIADES I IMPRESSORES
Copicat
Xavier Núñez - 972 400 515
INTENET I TELECOMUNICACIONS
Inforcelrà
Jaume Vidal - 972 49 24 27
Panasonic España
Miquel A. Romero - 626 607 906
SoWifi
Sergi Viñals - 620 203 429
BUGADERIA
MClean
Marc Carrera - 663 394 024
EQUIPAMENT I PRODUCTES DE NETEJA
Lluís Costa Ros - Henkel
Lluís Castro - 972 830 521
Minea Química
Jesús Frigola- 972 232 611
SERVEIS DE NETEJA
Centre ocupacional i especial de treball
Tramuntana
Montse Pujol - 972 305 629
Serveis de Neteja
Rafael Palma - 609 878 297
ESTALVI ENERGÈTIC I INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES
ACV España Soluciones
Noelia González - 93 759 54 51
Grup Aiterm
Mireia Gifeu - 972 502 566
GASOIL, GAS I CONTRATACIÓ ELÈCTRICA
Carburants Taravaus
Jaume Sibeques - 607 757 171
Energestic
Javier Sin - 645 781 484
CONTRA EL FOC
Ignifugacions Generals
Ricard Juscafresa - 972 172 353
Seremex
Àlex Sanz - 902 105 070
IMPREMTA I COPISTERIA
Gràfiques Trema
Pere Garriga - 972 860 508
Pickin’ Pack - Papereria Copisteria l’Amfora
Josep Aguilar - 972 304 410
ESTÈTICA I BELLESA
Centre Isis
972 304 594
LLOGUER DE COTXES
Mflex Rent-a-car
Ana Rejón - 682 47 87 56
TRADUCCIONS
Arrels Traduccions

