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O, millor dit, ja hi tornem a ser. Tornem a tenir a sobre una nova temporada turística, amb les
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Els dubtes principals són saber si trobarem els professionals suficients per completar els nostres
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tots han decidit anar al mateix lloc i a la mateixa hora.
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britànics, tots plegats els nostres principals clients internacionals a l’arrencada de l’estiu.
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D’altra banda, crec fermament que la quarta potencial incertesa -la que apunten els mitjans
nacionals de l’unionisme-, aquí no ens genera cap preocupació atès que els europeus (com nosaltres) no tenen en compte tals aspectes a l’hora de viatjar. No es preocupen de saber qui mana
en el país que visiten sinó de què hi trobaran, què podran visitar, què beuran i menjaran, on
dormiran i a quin preu. Potser per això, aquests mateixos que prediquen la mala anyada, aniran
novament a la Turquia d’Erdogan, a la Croàcia independitzada de l’antiga Iugoslàvia, a l’Escòcia
que vol ser independent del Regne Unit o a la Cuba dictatorial i d’esquerres.
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Afortunadament també tenim certeses, sobretot aquelles que depenen de la feina dels nostres
empresaris:
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Establiments posats al dia. Espectaculars algunes de les inversions en modernització i/o
transformació que s’han realitzat aquest passat hivern.
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•
Professionalitat dels nostres empresaris i de molts dels nostres treballadors: prop de 100
cursos i 1000 alumnes en les formacions organitzades enguany per la Unió d’Empresaris.
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•

Una oferta gastronòmica que enamora al món.

•
Una marca turística amb més de 100 anys i una oferta, la de la Costa Brava Centre, que
fa temps va deixar de competir amb preu per fer-ho en qualitat.
CONSELL DE REDACCIÓ

Tot de cara per fer una bona temporada.

Direcció:
Martí Sabrià

Disseny i maquetació:
Alexandra Ulpat (CODI)

Redacció:
Martí S.Falgàs
Eva Martín
Marina Ríos
Judit Lloberol
Neus Colomer
Teresa Marquès
Carles Llombart
Glòria Puig
Berta Planas

Impressió:
Gràfiques Trema
Dipòsit legal:
GI-472-97
Època VIII, núm. 317
Edita:
Unió d’Empresaris d’Hostaleria i
Turisme de la Costa Brava Centre

Amb la col·laboració de:

C/ del Turisme, 1
Vall-llobrega (Girona)
Tel. 972 60 00 69 / 972 60 00 17
associacio@grupcostabravacentre.com
www.grupcostabravacentre.com

2

3

Xerrem amb
JOAN MANUEL SEVILLANO I CAMPALANS
Gerent de la Fundació Gala-Salvador Dalí
Coincidint amb l’Any del Turisme Cultural, aprofitem per parlar amb Joan Manuel Sevillano, gerent de la Fundació GalaSalvador Dalí des del 1999. Durant l’entrevista repassem algunes de les accions que es portaran a terme amb motiu de
la commemoració, però també ens centrem en qüestiones més relacionades amb el dia a dia de l’entitat cultural, una de
les més potents del país i del món. A més, la conversa amb Sevillano també ens serveix per parlar del passat, del present
i del futur d’una institució que enguany celebra el seu 35è aniversari.

esperem portar a terme una acció conjunta anomenada
‘Som Cultura’, en la qual es dedicarà tot el mes a activitats
relacionades amb el patrimoni, la música, el teatre i altres
manifestacions artístiques.
Penseu que aquesta celebració pot tenir alguna influència
en el nombre de visitants?
Des de la Fundació Dalí creiem que és molt positiu
dedicar l’any al turisme cultural, no tan sols per celebrar
sinó també per educar i sensibilitzar sobre tot el que
això representa. Rebem amb molt d’interès tot allò
que signifiqui reforçar la percepció de la nostra marca
cultural i del nostre entorn. Si avui en dia som una
destinació cultural de primer nivell, no és per casualitat.
És essencialment gràcies a la qualitat, profunditat i
amplitud de l’oferta cultural del nostre entorn, a la bona
gestió de la mateixa al llarg dels anys i, conseqüentment,
a la millora en la capacitat d’atraure visitants.

A banda de l’asiàtic, preveieu explorar altres mercats per
donar a conèixer la ciutat de Figueres i l’obra de Salvador
Dalí?
Per descomptat. La internacionalització segueix sent
una prioritat per la Fundació. Continuem sent actius
en projectes de diversa natura en diferents països.
Recentment hem clausurat una exposició a Sant
Petersburg i una altra als Estats Units. Les col·laboracions
es mantindran de forma coordinada amb les prioritats
que marqui el nostre Patronat.

Aquest 2018 la Fundació Gala-Salvador Dalí celebra el
seu 35è aniversari. Quines creu que han sigut les grans
aportacions de l’entitat al conjunt del territori?
Són moltes. Si hem d’escollir-ne alguna, la Fundació ha
sabut convertir-se en un actor socioeconòmic de primer
nivell incidint en activitats i realitats socials i econòmiques
del territori de forma totalment compatible amb la nostra
missió fundacional. Com a gestora cultural, no només
gestiona un patrimoni específic sinó que és conscient de
l’impacte social i econòmic que genera la nostra activitat.
Pel que fa al sector turístic, més enllà dels 1,4 milions
de visitants que els nostres museus acullen, m’agradaria
subratllar les nombroses fórmules de col·laboració

Fa poc vàreu anunciar dos projectes importants pel
2020, un a Figueres i l’altre a la Xina. En podria avançar
alguns detalls?

Foto: Pere Duran.

Des de la Fundació Gala-Salvador Dalí heu portat a
terme alguna acció destacable per celebrar l’Any del
Turisme Cultural?
Ens hem sumat a les iniciatives del Patronat de Turisme
Costa Brava Girona. Participem en accions organitzades
específicament per museus i altres entitats culturals
com ara festivals de música. De fet, el mes de novembre

És massa d’hora per donar-ne detalls perquè els
projectes encara estan en fase de discussió. Es podran
concretar a finals d’aquest any. En aquest sentit, em
remeto a les paraules que va pronunciar el president de
la Fundació a la roda de premsa en la qual va presentar el
Pla Estratègic per als pròxims anys: la Fundació reforçarà
el Triangle Dalinià i, particularment, Figueres com el seu
centre neuràlgic d’operacions i activitat. A la vegada, el
convertirà en una plataforma de projecció al món des de
tots els vessants: acadèmic, artístic, econòmic, etc.
El projecte 2020 reflectirà aquesta visió amb activitats
específiques a Figueres i a la Xina, d’acord amb l’estratègia
d’internacionalització que estem desenvolupant en els
darrers anys. A la Xina ja hi estem treballant a partir d’un
conveni de col·laboració amb la Universitat de Pequín
i se seguiran teixint aliances amb altres institucions
acadèmiques i museístiques que permetin consolidar la
nostra presència al gegant asiàtic.
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amb els diferents actors del sector. Me n’enorgulleixo
especialment del paper que hem desenvolupat en
contribuir a transformar la percepció que es tenia del
territori uns anys enrere. Hem passat de destinació de
vacances monotemàtica a ser un destí cultural de primer
ordre.

Com visualitza el futur de la cultura en general i de la
Fundació en particular?
Intentaré respondre de forma sintètica aquesta pregunta
tan complexa. La cultura com a patrimoni intangible de
tothom ajuda a definir-nos com a poble i com a racó del
món amb un interès i un atractiu ben específic. La cultura
guanyarà cada vegada més importància com a element
identificador en un món cada cop més globalitzat i on
l’escena serà ocupada per més realitats culturals diferents
amb voluntat de reconeixement. Nosaltres, des de la
Fundació Dalí, hem de ser curosos a l’hora de mantenir,
difondre i gestionar aquest actiu. Hem de seguir aplicats
a nodrir-lo i a fer-lo créixer, conscients que és la nostra
principal i més efectiva targeta de presentació al món. De
la nostra cultura se’n pot derivar l’activitat econòmica,
política, científica, etc. I la Fundació entén que seguirà
desenvolupant amb rigor i respecte el paper que li toca
jugar en aquesta realitat.

Associació

Associació
BENVINGUTS A L’ASSOCIACIÓ

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENT GENERAL
DE PROTECCIÓ DE DADES

Nous socis segon trimestre 2018
Durant el segon trimestre del 2018, s’han incorporat set nous socis, als quals volem donar la benvinguda:

El passat 25 de maig va entrar en vigor el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu, relatiu al tractament
i protecció de les dades personals de les persones
físiques (Reglament general de protecció de dades) i que
és d’obligat compliment.
Totes les empreses que tracten qualsevol tipus de dada
personal, siguin de proveïdors, treballadors o clients,
han de complir-la, independentment de la seva mida o
tipologia, essent per tant obligatòria per a allotjaments,
restaurants i bars. Cal tenir present que el reglament
estableix sancions que en casos greus, poden arribar al
4% del volum de negoci anual.

Jornada informativa

Restaurant Nomo Nàutic,
de St. Feliu de Guíxols

Restaurant Channel, de Platja d’Aro

Restaurant Rostei, de Begur

Restaurant El Palanquí, de Tamariu

Diferent Restaurant, de Begur

El Mercat Irene, de Palafrugell

Per tal d’informar a tots els associats sobre la nova
normativa, el 17 d’abril es va dur a terme una jornada a
càrrec de Jorge Gutiérrez de GlobalPacta, qui va donar
a conèixer tots els canvis respecte la normativa antiga.

BENVINGUTS!

A la jornada, que es va celebrar a les instal·lacions de
Vall-llobrega, hi van assistir una seixantena de socis.

Per tal de facilitar a tots els socis l’aplicació de la
normativa, el Grup Costa Brava Centre ha seleccionat 2
empreses especialitzades, basant-se en paràmetres de
qualitat, servei i preu, perquè puguin implementar les
disposicions del nou reglament als establiments vinculats
al Grup, amb un preu ajustat i amb garantia de servei.
Les empreses seleccionades són Apliser i GlobalPacta.

Si voleu rebre més informació, podeu posar-vos
en contacte amb Teresa Marquès al correu
tmarques@grupcostabravacentre.com o per
telèfon al 972 600 017.
Foto: Xerrada sobre el nou reglament a càrrec de Jorge Gutiérrez
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EL GREMI EN FA 40
40 anys al servei del soci i de defensa dels interessos del sector
Nova imatge corporativa i llibre de memòries
L’Associació ha volgut aprofitar el seu 40è aniversari per
renovar la seva imatge corporativa.
Durant l’acte es va presentar el nou logotip, que
representa una unió entre els orígens i l’actualitat (la
imatge fusiona el timó amb un punter de geolocalització),
per posar en valor les noves tecnologies i per remarcar la
identitat de l’entitat al territori de la Costa Brava.

Foto: Nou logotip de Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme

Enguany, la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme
de la Costa Brava Centre compleix 40 anys d’activitat,
una entitat dedicada íntegrament al servei del soci i a la
defensa dels interessos del sector.
Per tal de commemorar l’efemèride, el passat 21 de
març es va celebrar un acte al Park Hotel San Jorge, una
jornada plena de reconeixements que va començar amb
la celebració de l’Assemblea General Ordinària. Durant
la reunió, es va anunciar la signatura d’un conveni amb
‘Caixa Bank’ i es van tractar altres qüestions vinculades
amb l’Associació. I aprofitant que era un dia de celebració,
el gerent del Grup Costa Brava Centre, Martí Sabrià, va
voler recordar els inicis d’una organització única a través
de la qual s’han generat moltes accions i sinèrgies. El
discurs el va pronunciar durant el lliurament de diplomes
que es van lliurar a tots els presidents que han passat per
l’Associació.

Entre els guardonats hi havia Josep Colomer i Trias;
Josep Antoni Cuadrat i Donés; Antoni Izquierdo i
Cruellas; Jaume Vidal i Corredor; Joan Acosta i Lauroba;
Rafel Massaguer i Ferrer; Josep Maria Casellas i
Balaguer; Miquel Ferriol i Sala; i Montse Closas i Dalmau.
Per acabar el lliurament dels diplomes, la presidenta de
la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa
Brava Centre, Bàrbara Hallé, es va dirigir als assistents
amb paraules d’agraïment.

També s’ha elaborat un llibre que recull l’activitat dels
darrers 15 anys de l’associació, com a continuació del
que es va editar al 25è aniversari.
Podeu llegir/ descarregar el llibre a: www.issuu.com/
grupcostabravacentre6

Foto: Portada del llibre digital dels 40 anys de la Unió
d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme

Els inicis de l’entitat

Abans dels parlaments i del lliurament de diplomes, la
jornada també va comptar amb la presència d’Alfons
Cornella, fundador i president d’Infonomia, que
va realitzar una ponència sobre innovació i noves
tecnologies.

Va ser al febrer de 1978 quan es va obrir la primera
oficina de l’Associació d’Empresaris d’Hotels i de
l’Associació d’Empresaris de Restaurants de la Costa
Brava Centre a un petit local de Palafrugell. Al cap d’un
any, els bars també s’agremiaven per constituir la seva
pròpia associació.

La jornada va cloure amb un dinar al mateix hotel entre
els assistents a l’acte.

Tot i tractar-se de tres associacions separades,
treballaven conjuntament tant en la defensa dels
interessos dels sector com en l’oferta de serveis als
associats.
Finalment, va ser l’any 2002 quan les tres entitats van
formalitzar sobre paper la seva unió, convertint-se en
la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa
Brava Centre, tal i com coneixem el gremi actualment.
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Associació
ES CONVOCA LA 22a BECA XIQUET SABATER

Els sol·licitants han de ser graduats en: turisme, gestió
hotelera i turística, publicitat i relacions públiques, màrqueting i/o hoteleria i turisme. L’objectiu de la beca Xiquet Sabater és millorar la formació dels professionals
del sector.
Els participants hauran de presentar un projecte a escollir entre la creació d’un servei o bé turístic a la Costa
Brava o comarques; o la proposta de comercialització
d’una destinació, bé o servei ja existent a la zona.

Foto: Imatge de la 22a edició de la Beca Xiquet Sabater.

Enguany, l’Associació convoca la 22ª edició de la Beca
Xiquet Sabater, en honor al soci fundador i president de
l’entitat prop de 18 anys: Francesc Sabater i Mecre (“Xiquet”).
La convocatòria s’inicia el dia 11 de juny i acaba el 6 de
juliol.

La segona fase del concurs consisteix en una entrevista personal perquè el jurat pugui acabar de decidir quin
serà el projecte guanyador.
La dotació econòmica de la beca és de 4.000 € perquè la
persona guanyadora pugui seguir els seus estudis i especialitzar-se.
Els organitzadors són la Unió d’Hostaleria i Turisme de
la Costa Brava Centre i l’Hotel Aigua Blava, i col·laboren
Caixa Bank, la Generalitat de Catalunya, el Patronat de
Turisme Costa Brava Girona i la Diputació de Girona.

NOVES GUIES D’ALLOTJAMENT I DE RESTAURANTS
I BARS
La Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava
Centre estrena les guies d’allotjaments i de restaurants i
bars renovades per aquesta temporada 2018/2019.
El nou material de promoció compta amb tota la informació actualitzada de cadascun dels establiments associats, uns 400 aproximadament entre hotels, restaurants
i bars.
S’editen 10.000 exemplars de cada publicació i es distribueixen a les oficines de turisme, consells comarcals,
punts d’interès turístic i a tots els membres de l’Associació, per tal que arribin al públic final de manera directa.

Foto: La guia de restaurants i bars (esquerra) i la guia d’allotjaments (dreta)
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Pla de Qualitat

Aula Gastronòmica de l’Empordà
PROGRAMA DE REINCORPORACIÓ AL TREBALL 2018

20 ANYS TREBALLANT PER LA QUALITAT EN EL
SECTOR TURÍSTIC
El Pla de Qualitat Turística Costa Brava Centre ha
complert 20 anys sense renunciar al principi amb el qual
va néixer: el foment i la promoció dels valors de la cultura
de la qualitat.
Any rere any, s’ha apostat per conceptes que han passat
a formar part de la consciència comuna del sector, com
la importància d’un creixement sostenible i de qualitat,
el respecte pel medi ambient, la formació, etc. El Pla va
néixer l’any 1998, moment en què Costa Brava Centre va
participar en la Prova Pilot del Pla de Qualitat d’hotels
i apartaments de la Secretaría de Estado de Comercio,
Turismo y Pymes.
Durant aquest període, la Unió d’Empresaris d’Hostaleria
també va ser escollida per la Secretaría de Estado de
Comercio, Turismo y Pymes, i per la FER (Federación
Espanyola de Restaurantes) per participar en el primer
Pla Pilot de qualitat en restaurants, juntament amb
Saragossa, Mallorca, Tenerife i Costa del Sol.
La inclusió de Costa Brava Centre en el Pla de Qualitat
Hotelera va ser una oportunitat única per intervenir en
la redacció de les normes que haurien de complir tots
aquells establiments que volguessin obtenir el segell
de qualitat atorgat per l’ICHE (Instituto para la Calidad
Hotelera). El fet que Costa Brava Centre participés en la
redacció de la norma va permetre que els establiments
petits i familiars poguessin accedir als segells de qualitat,

ja que es va tenir en compte les particularitats dels
establiments i dels clients del Baix Empordà.
L’any 2002, la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme
Costa Brava Centre va ser reconeguda per l’ICTE
(Instituto para la Calidad Turística Espanyola) com a
Delegació Territorial ICTE.
Des del Pla de Qualitat continuem treballant amb la
mateixa il·lusió que el primer dia. Les exigències dels
consumidors i la pressió de la competència fan que la
qualitat segueixi sent un dels aspectes més rellevants per
a la competitivitat de les empreses.
Més enllà dels requisits i exigències legals de les normes
i reglamentacions jurídiques, la qualitat és un objectiu
estratègic de les empreses, en el qual estan implicats tots
els seus membres. Les activitats i eines orientades a la
millora de la qualitat repercuteixen en l’excel·lència de
la gestió, i és un poderós instrument de màrqueting que
ajuda a l’empresa a diferenciar-se dels seus competidors.
A més, també permet reduir costos i contribuir a millorar
la satisfacció i la fidelitat dels clients, tant interns com
externs.
Per tant, des del Pla de Qualitat Costa Brava Centre us
convidem a continuar amb nosaltres en aquest viatge,
que de ben segur us portarà cap a un futur profitós i
permetrà que el nostre destí sigui un referent en qualitat.

Del 17 d’abril a l’11 de maig, l’Aula Gastronòmica de l’Empordà va acollir i formar un total de 15 joves que formen
part del Programa de Reincorporació al Treball (PRT)
2018, una iniciativa del Departament de Benestar Social
i Família de la Direcció General per a la Immigració.
Els PRT tenen la finalitat de facilitar a les persones que
s’hi inscriuen un itinerari professional i formatiu, tant de
transició al món laboral com de continuïtat formativa.

En aquest sentit, es prepara als alumnes en la formació
d’auxiliar d’hostaleria: cuina i servies de restauració. La
formació que reben s’estructura en diferents mòduls entre els quals hi ha la formació teòrico-pràctica en cuina i
sala dirigida per la professora Berta Dotú Solanas.

Els destinataris d’aquesta formació són persones estrangeres immigrades- entre 18 i 50 anys- en situació
d’irregularitat sobrevinguda i les reagrupades. També
es poden acollir a aquests cursos persones estrangeres
immigrades amb especials motius de vulnerabilitat: pen-

A principis de juny i fins al 31 d’octubre, aquests alumnes realitzaran pràctiques de formació en establiments
hotelers i/o restaurants pròxims a la zona de residència.
I, pròximament, el grup també completarà la formació en
llengua catalana a l’Àrea d’Educació de Palafrugell.

L’AULA GASTRONÒMICA DE L’EMPORDÀ
PARTICIPA A ‘XICS GASTRONÒMIC’
Un any més, i ja en són tres, l’Aula Gastronòmica de l’Empordà va ser present a la 3a Quinzena Gastronòmica Infantil ‘Xics Gastronòmic’ organitzada per l’Ajuntament de
Castell-Platja d’Aro i S’Agaró. Del 19 de maig al 3 de juny,
els més petits de la casa i les seves famílies van poder gaudir d’activitats relacionades amb l’alimentació i la salut.
La participació de l’Aula va coincidir amb la cloenda de ‘Xics
Gastronòmic’. Durant la jornada, celebrada al Parc de l’Estació del Carrilet de Castell d’Aro, es van realitzar dos tallers
de la mà de Montse Galve. El primer dels tallers es va fer a les
5 de la tarda (‘Les galetes de la iaia’) i el segon a les 6 (‘L’hamburguesa mil·lenària), i van ser tot un èxit d’assistència.
A banda de l’Aula Gastronòmica de l’Empordà, ‘Xics Gastronòmic’ també va comptar amb la presència de La Cuina
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dents d’informes d’arrelament, joves tutelats per la Generalitat de Catalunya, aturats, sol·licitants de protecció
internacional, etc.
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de l’Empordanet representada pels xefs Enric Herce (Aurum) i Blai Florensa (Aradi). A més, com a convidat estrella,
també hi va ser el xef estrellat Quim Casellas del restaurant Casamar.

Aula Gastronòmica de l’Empordà

Aula Gastronòmica de l’Empordà

EMPORDÀLIA FA COOPERATIVA, FA EQUIP

TALLER D’ESTIU PER A NENS I NENES DE 6 A 12 ANYS

Vols saber com Empordàlia garanteix la protecció del paisatge de
l’Empordà?
Fer cooperativa és molt més que seguir un model
empresarial orientat a resultats. Fer cooperativa també
implica orientar-se a les persones i a la prosperitat del
territori.

millores tècniques de la maquinària, treballs dels sòls,
adobats, etc.)

El taller d’estiu de l’Aula Gastronòmica de l’Empordà és
una de les propostes més sol·licitades de l’any. Durant els
mesos de juliol i agost, oferim una opció lúdica i formativa
pels més petits de la casa.

A Empordàlia ho saben bé, i per això sempre els agrada
definir-se com un equip de persones, un equip arrelat
a l’Empordà. La suma de la feina dels seus socis, dels
treballadors de la cooperativa i, per descomptat, dels
seus clients fa possible que puguin oferir productes
de qualitat i tradicionals de l’Empordà. Paral·lelament,
també mantenen el paisatge i garanteixen el relleu
generacional al camp.
Una part molt important d’aquest equip és el
departament tècnic de la cooperativa. Les persones
d’aquest departament treballen conjuntament amb els
socis perquè hi puguin haver millores en les explotacions
agràries, i al mateix temps, aquestes siguin més
respectuoses amb el medi.

Quan?
Durant els mesos de juliol i agost
Per a qui?
Nens i nenes d’entre 6 i 12 anys
Horari: 9.00 h a 13.00 h
Preus:

Aquest equip ja ha realitzat diverses campanyes per
potenciar l’ús de sistemes alternatius en la lluita química,
tot reduint l’ús de productes fitosanitaris. Es tracta de
l’ús de captura massiva en la mosca de l’olivera -plaga
més nociva per l’olivera- i l’ús de feromones pel control
de la Lobesia botrana, que és la plaga més perillosa de la
vinya.

-Mes sencer: 190,00 euros
-Dues setmanes: 100,00 euros
-Una setmana: 70,00 euros
-Un dia: 15,00 euros

Anualment desenvolupen assaigs d’interès pel sector
amb l’objectiu de valorar l’eficàcia i la millora d’aquests
sistemes alternatius. Actualment Empordàlia forma part
d’un grup operatiu a nivell de Catalunya pel control de
la mosca de l’olivera. Com a punt remarcable, aquesta
campanya s’ha començat a aplicar a la viticultura
ecològica.
En definitiva, Empordàlia sempre al servei de les
persones i de l’Empordà. Així doncs, fem cooperativa?
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L’aspecte més rellevant i d’èxit d’aquest equip, format
per socis i departament tècnic, és la comunicació. És
un equip que sempre està en contacte gràcies als avisos
tècnics i al feedback de l’agricultor amb els quaderns
de camp informatitzats, en el qual el tècnic rep tota
la informació. A més, també organitzen jornades
formatives pels agricultors, i pràctiques culturals (podes,
14
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Dirigit a nens i nenes d’entre 6 i 12 anys, el taller d’estiu de
l’Aula és sinònim de creativitat, aprenentatge i diversió. Si
els vostres fills ja han vingut, segur que voldran repetir. I
si encara no han tingut l’oportunitat de cuinar i divertir-se
amb nosaltres, segur que els hi encantarà!

La Cuina de l’Empordanet

La Cuina de l’Empordanet

LA CUINA DE L’EMPORDANET PROMOCIONA LA
CUINA DEL TERRITORI A BENELUX

SHOWCOOKING PROMOCIONAL A PERALADA

L’acció tenia com a objectiu promocionar l’oferta multi
producte que disposen les destinacions Costa Brava i
Pirineu de Girona i donar a conèixer la gastronomia del
territori.

Els 15 de maig, La Cuina de l’Empordanet
va dur a terme un showcooking a Peralada,
arran d’una col·laboració amb els Serveis
Recreatius, Culturals i Esportius de Peralada.
El restaurant El Roser 2 de l’Escala i el
restaurant La Blanca de Llafranc van
elaborar una cassola de mar i muntanya i un
suquet, per a professionals i particulars, amb
l’objectiu de donar a conèixer el col·lectiu i la
cuina del territori.
Un cop acabat el taller, els assistents van
poder degustar les elaboracions.

Els dies 17, 18 i 19 d’abril, La Cuina de l’Empordanet
va participar en l’acció promocional Roadshow Benelux,
organitzada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
Els encarregats de representar el col·lectiu van ser el
restaurant Es Portal de Pals i el restaurant La Blanca de
Llafranc, que van elaborar diversos àpats per a periodistes
i tour operadors d’Amberes, Rotterdam i Amsterdam.

Foto: Kim Farrarons del restaurant La Blanca i Jordi Sabadí del restaurant Roser 2

Foto: Cuiners del col·lectiu promocionant el territori

LA CUINA DE L’EMPORDANET ES REUNEIX AL
CELLER CLOS D’AGON
Els membres del col·lectiu La Cuina
de l’Empordanet van celebrar el
passat 25 d’abril l’Assemblea General
Ordinària a les instal·lacions del celler
Clos d’Agon, col·laborador de l’entitat.
La reunió, encapçalada pel president
Vicenç Fajardo, va ser molt profitosa,
ja que es va fer balanç de totes les
accions realitzades durant el 2017 i es
va aprovar el pla d’accions per al 2018.

Foto: Membres del Col·lectiu de La Cuina de l’Empordanet

Acabada la reunió, es va dur a terme
una sessió de fotos amb els membres
del col·lectiu per tal de reunir nou
material per a l’edició de la guia de
restaurants 2018/2019, que es
publicarà a principis d’estiu.

Polígon Industrial Rosanes
C/França, 5
08769 Castellví de Rosanes

Finalment, els assistents van gaudir
d’un magnífic tast de vins acompanyat
d’un esmorzar.

info@olisbargallo.com
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Tel. +34 93 773 67 70
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Costa Brava Verd Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya

TOUR OPERADORS ALEMANYS ASSISTEIXEN AL FAMTRIP
SENDERISME I GASTRONOMIA
Del 13 al 17 de maig es va dur a terme la trobada anual,
Senderisme i Gastronomia, organitzada per Costa Brava
Verd Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya. Enguany
van ser 10 operadors turístics provinents de diferents
ciutats alemanyes els que van visitar les comarques
gironines, interessats en conèixer l’oferta hotelera,
gastronòmica, cultural i de turisme actiu de la zona.

Aquesta iniciativa, que va comptar amb la col·laboració
de l’Agència Catalana de Turisme i el Patronat de
Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, va tenir una gran
acceptació entre els operadors turístics participants.

Durant l’estada, els TTOO van realitzar diverses rutes de
senderisme per alguns camins de ronda de la Costa Brava
i per l’Estany de Banyoles. També van visitar el ‘Girona,
Temps de Flors’ i el Teatre-Museu Dalí de Figueres, en
el marc de l’Any del Turisme Cultural de Catalunya. Van
dur a terme els diferents àpats del dia i es van allotjar
als hotels de les marques Costa Brava Hotels, Blau Verd
Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya.

NOU CATÀLEG DE COSTA BRAVA VERD HOTELS
Costa Brava Verd Hotels ja disposa del catàleg d’hotels pel 2018, amb una novetat
respecte a les versions anteriors que és l’aposta per un format vertical i més visual en
el qual les fotografies i els textos són els grans protagonistes.
A més, cal destacar que les darreres incorporacions de CBVH també s’han inclòs al
catàleg. Es tracta de 4 hotels situats a diferents punts de la geografia catalana als
quals donem la benvinguda:
-Hotel Mas Lazuli (Pau, Alt Empordà)
-TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa (Navata, Alt Empordà)
-Hotel Can Boix (Peramola, L’Alt Urgell)
-Ramon Park-Hotel (Santpedor, Bages)

PETITS GRANS HOTELS DE CATALUNYA ES PROMOCIONA
AMB UN ANUNCI TELEVISIU
Durant el mes de maig, Petits Grans Hotels de Catalunya
s’ha anunciat a la televisió amb un espot que s’ha pogut
veure en diferents franges de la graella de TV3.
Amb aquest anunci, s’ha volgut promocionar tots els
hotels que formen part de la marca així com el territori.
L’espot s’ha pogut veure del 7 al 25 de maig: els dilluns,
dimecres i divendres abans del TN Comarques (14h), i
els dimarts i dijous ha aparegut durant la publicitat del
programa ‘Està passant’ (20:15h).
18
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Laboral - Fiscal

Cooperativa
INCORPORACIÓ NOUS PROVEÏDORS

EL CONTRACTE PER A LA FORMACIÓ I
L’APRENENTATGE

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
DALIA HOSTELERIA
Tèxtil per hostaleria.
Fabricants i distribuïdors exclusius de productes des de fa 20 anys,
disposen d’un gran ventall de referències en tot tipus de tèxtil per donar
respostes a qualsevol necessitat. A més d’una qualitat que garanteix la
rendibilitat de les inversions als equipaments, la seva àmplia gama garanteix
també la diferenciació del vostre establiment.

ELECTRIC PÀRQUING SOLUTIONS
Empresa especialitzada en instal·lació d’equips de recàrrega per a cotxes
elèctrics:
• Assessorament, planificació i instal·lació de l’equip de recàrrega claus en
mà o venda d’equips per a ser instal·lats per als vostres propis industrials
• Alta a les principals plataformes web i App’s per a localitzar carregadors a
nivell nacional i europeu
GRUP IMÀTICA

El contracte de formació i aprenentatge és una opció per
a que el treballador menor de 30 anys adquireixi formació
específica d’un ofici, tant de manera teòrica com pràctica.

- Hauran d’estar compromesos a realitzar la formació, així
com els exàmens i tutories presencials.

En aquesta modalitat de contractació, l’empresa es pot
bonificar del 100% de la Seguretat Social (en el cas de les
empreses amb més de 250 treballadors, serà del 75%).

Característiques del contracte:

Podran beneficiar-se d’aquesta tipologia totes les empreses
que no tinguin cap deute amb la Seguretat Social, que no
hagin estat sancionades i que es comprometin a respectar
els horaris laborals i formatius.

Els treballadors que vulguin accedir-hi, hauran de complir
els següents requisits:
- Hauran d’estar apuntats com a demandants d’ocupació.
- No hauran de tenir formació relacionada amb el lloc a
desenvolupar.
- Hauran de tenir com a mínim l’ESO.

Empresa de software empresarial ERP/CRM. Consultoria IT. Instal·lació
de infraestructures de xarxa / Wi-Fi. Serveis d’allotjament al núvol (Cloud),
còpies de seguretat i auditories en seguretat informàtica.
Solucions integrals TPV especialitzats en hostaleria i restauració.
Servei d’assistència tècnica i manteniments.

- Jornada completa, del total el 75% serà treball efectiu i el
25% es dedicarà a la formació teòrica. Per al segon i tercer
any serà un 85% de treball efectiu i un 15% de formació.
- Té una durada d’un any, prorrogable fins a 3 anys màxim.
Amb un període de proba de 2 mesos.
- Es tracta de contractes teleformatius impartits per un
centre acreditat del SEPE.
- El treballador obté l’acreditació d’una formació reglada
que es correspon amb un Certificat de Professionalitat.
- El salari s’estableix segons conveni col·lectiu, en cap cas
podrà ser inferior a la proporcionalitat del treball realitzat
sobre el Salari Mínim Interprofessional, que aquest 2018
està fixat en 735,90 € al mes.

EMPORDÀ GESTIÓ
Lloguer i venda de restaurants, hotels i
solars d’ús hoteler. En funcionament o per
reformar. Consulteu-nos i us informarem
de les finques que tenim en cartera o us
ajudarem a buscar el que necessiteu.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE AQUESTES I ALTRES FINQUES
QUE TENIM EN CARTERA: 972 600 017
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Breus

Proveïdors Cooperativa
APERITIUS
Frit Ravich
Francesc Castañeda - 972 858 008
Pepsico Foods
Miquel A. Calahorro - 626 111 709

LA CUINA DE L’EMPORDANET, PGHC I CBVH, PRESENTS AL
MERCAT D’ESCAPADES

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

Del 4 al 6 de maig es va dur a terme el Mercat d’Escapades,
una acció organitzada per l’Agència Catalana de Turisme que
té com a objectiu la promoció de les escapades a Catalunya.
Petits Grans Hotels de Catalunya i Costa Brava Verd
Hotels hi van ser presents els tres dies amb un estand
on es van donar a conèixer els hotels de les marques. El
col·lectiu La Cuina de l’Empordanet va estar representat
pel restaurant SA cova de Platja d’Aro, que va elaborar un
tastet de l’esdeveniment, amb l’objectiu de promocionar
el grup i la cuina del territori.

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

COSTA BRAVA HOTELS DE LUXE ESTRENA EL
GASTRONOMY & MUSIC FESTIVAL
Del 20 d’abril al 8 de juny es va dur a terme la primera edició del
Gastronomy & Music Festival, un esdeveniment que reuneix dues
formes de cultura, la gastronòmica i la musical, per tal d’oferir unes
vetllades úniques.
Cada divendres es van dur a terme sopars acompanyats de la música
de 7 artistes diferents als restaurants dels hotels de Costa Brava
Hotels de Luxe.

VIè MEMORIAL JORDI COMAS I MATAMALA I PREMIS T 2018
El passat 20 d’abril es va celebrar el VIè Memorial Jordi
Comas i Matamala a l’Hotel Costa Brava de Platja d’Aro,
al qual van assistir representants de l’Associació.
En el decurs de l’acte es van lliurar els Premis T 2018
atorgats per la Fundació Jordi Comas al Sr. Antoni Vila
Casas de la Fundació Vila Casas; als Srs. Jordi Grau i
Maria Dolors Segarra de Vins i Licors Grau de Palafrugell;
i al Sr. Josep Lloret, impulsor del Festival de Música de
Torroella de Montgrí, entre d’altres.

23a EDICIÓ DE LA NIT DEL TURISME DE CATALUNYA

DOLÇOS I PA
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
OLIS
Olis Angelats
Joan Angelats - 972 231 927
Olis Bargalló
Francesc Bargalló - 93 773 67 70
PEIXOS I CONGELATS
Copesco & Sefrisa
Enric Ferriol - 902 200 980
Dispuig
José Luís Bonilla - 972 206 713
Peixos de Palamós
Octavi Obiol - 972 318 103
VINS I LICORS
Vins i licors Grau
Jordi Grau - 972 301 835

Representants del Grup Costa Brava Centre van assistir el
passat 10 de maig a la 23a Nit del Turisme de Catalunya,
organitzada per l’Associació Catalana de Periodistes i
Escriptors d’Economia i Turistes (ACPETUR) i que es va dur
a terme a l’Hotel Porta Fira de l’Hospitalet de Llobregat.
A l’esdeveniment hi van assistir més de 400 persones
relacionades amb el sector turístic i en el seu decurs es
van lliurar els Premis Ali Bei.
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MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS
Complet
Antoni/Joan Reinoso - 972 367 080 / 630 827 765
Frima
Lídia Pibernat - 972 240 257
Electric Parquing Solutions
Arturo Noguer - 936 97 93 77
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
ARQUITECTURA I INTERIORISME
Anna Sabrià i Jordi Ginabreda
Anna Sabrià - 636 476 036
Atmosphere
972 209 204
Ddisseny
Josep Maria Romo - 972 805 519
FERRETERIA, REFORMES I MATERIALS DE
CONSTRUCCIÓ
Miquel Espada
Àngel Espada - 972 300 954
Oliveras Materials de construcció
Clara Cassú - 972 468 119
Aggsa Grup
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
Dàlia Hosteleria
Isabel Ruíz - 972 53 17 00
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
Grup Imàtica
David Lozano - 972 65 60 80
6con Sistemes de Control
Ramon Núñez - 972 317 558
Beko Electrònica España – Grundig
Pedro Muñoz - 93 318 46 47
Mediamarkt
Oscar Domingo - 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
900 104 842
TRADUCCIONS
Arrels Traduccions
Verónica Lambert - 972 776 311

