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Editorial

LA TEMPORADA TURÍSTICA DEL 2025
Hem deixat enrere el melic de l’any turístic 2018 i amb l’excepció -que confirma l’anàlisi- d’algun
brillant responsable públic, la pràctica totalitat d’opinions estan d’acord en valorar l’exercici com a
pitjor que el 2017 i, més o menys, a l’alçada del 2016.
Quan els que fan aquesta valoració són els empresaris, parteixen d’una anàlisi feta en termes absoluts, és a dir, comparant recaptacions d’un any i de l’altre. No hi ha error possible. És el resultat de
multiplicar quantitat i preu. Infalible.
Quan ho fan els responsables públics, encara no hi ha hagut ningú capaç de saber d’on treuen les
dades, atès que en alguns casos fins i tot fan cas omís a les dades publicades periòdicament per
l’organització a la qual representen.
Però no és la meva intenció perdre el temps amb els que, malauradament i malgrat disposar de tants
diners, en set anys de responsabilitat no han invertit ni un segon ni un euro en posar en dubte el
model, en voler saber si aquest és el millor projecte de futur o, el més important, si és sostenible.
Atès que des de les institucions i partits es segueix comptant l’èxit pel nombre de persones arribades
i allotjades (o no), crec que des del món empresarial, que és qui ha fet fort aquest país com a marca
i com a destinació turística, cal anar aixecant la veu per intentar fixar objectius a mig termini. Per
exemple, el 2025.
Cal anar-se preguntant si l’ordre de la capacitat receptiva d’una destinació amb prestigi, com vol ser
la Costa Brava, l’han d’encapçalar els apartaments no registrats, seguit dels càmpings, els hotels i els
apartaments registrats.
No hi ha altra destinació a la Mediterrània, ni oriental ni occidental, on els hotels només representin
el 10% de la capacitat receptiva total, i menys encara els de gamma competitiva a nivell internacional
(4 i 5 estrelles) que no arriba al 3% de l’oferta total.
Caldria anar-se preguntant si aquest territori i l’espai marítim que li correspon, tenen una capacitat
de càrrega superior a la que suporten actualment.
Caldria observar si la desestacionalització de la que encara parla algun representant d’organitzacions
empresarials, és viable amb uns públics objectius que cada vegada es jubilaran més tard.
Caldria diferenciar entre turisme residencial i turisme de viatges, que sovint posem a la mateixa balança.
Caldria tenir identificada la competència i saber en quina lliga volem jugar.
Caldria abordar si el canvi climàtic modificarà a curt termini la percepció de les destinacions i, per
tant, si es tracta d’una oportunitat o d’una amenaça.
Caldria anar pensant en explicar als nostres adolescents què vol dir ser un turista i una destinació
turística, si volem que la turismofòbia no segueixi creixent.
Hauríem de saber perquè tenim tantes dificultats per trobar els treballadors necessaris per donar bons
serveis, quan les vinculades al turisme són professions que faciliten el creixement personal i la relació
social.
I, malgrat que som un país de tants caps tants barrets, potser caldria anar fixant un full de ruta que
facilités remar en una direcció concreta. Un pla a set anys no seria una beneitura.
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Xerrem amb
MIQUEL NOGUER I PLANAS
President de la Diputació de Girona
El passat 31 de juliol, Miquel Noguer va ser investit com a nou president de la Diputació de Girona. Aprofitant la seva
elecció, hem volgut parlar amb ell per conèixer quines seran les seves prioritats al capdavant de l’ens. Durant l’entrevista
també repassem altres qüestions com la valoració de la temporada d’estiu; l’aspiració de la Costa Brava per ser reserva de
la biosfera per la UNESCO o les accions portades a terme durant l’Any Europeu del Turisme Cultural. A més, Noguer també
aprofita per valorar la situació política que viu el país i explica com ha de ser el model turístic de present i de futur a la Costa
Brava i els Pirineus de Girona.
anys, quina creu que ha de ser la relació de l’ens amb els
municipis?
La relació amb els municipis ha de ser de tu a tu. Ha de
ser una relació fluida i constant amb l’objectiu que ningú
es quedi enrere. Tots hem d’anar de la mà.
La província de Girona té una important activitat
econòmica basada en el turisme. Quina valoració fa de la
temporada d’estiu?
La valoració d’estiu no ha de ser alarmista però és evident
que l’any passat va ser un any turístic extraordinari,
sobretot arran dels conflictes a la Mediterrània. El que
ens trobem enguany és que les dades que tenim dels
mesos d’estiu -sobretot del juliol- indiquen una certa
davallada en el nombre de turistes i pernoctacions. La
millora de la situació a la Mediterrània ha fet que molta
gent hagi aprofitat per visitar països com Grècia, Tunísia
o Turquia. I això evidentment ens ha perjudicat.
No obstant, s’ha de dir que els turistes que han vingut
tenen més poder adquisitiu, i de fet, calculem que la
despesa s’haurà incrementat entre un 8 i un 10%. A més,
estem fent tot el possible perquè vinguin turistes d’altres
punts del planeta com Austràlia, Singapur, Japó o Corea
del Sud. Per tant, crec que no hem d’estar preocupats, ja
que el nivell de despesa ha sigut molt positiu.

Foto: Miquel Noguer, nou President de la Diputació de Girona

Quines seran les seves prioritats al capdavant de la
Diputació de Girona?
Les meves prioritats no poden ser unes altres que estar
al servei i al costat de les administracions locals, per tal
que puguin servir als ciutadans en les millors condicions
possibles.
A partir de la seva experiència com a alcalde de Banyoles
i com a vicepresident de la Diputació de Girona durant 7

La Costa Brava aspira a ser reserva de la biosfera
l’any 2020 per la UNESCO. Ens podria explicar en què
consisteix aquesta iniciativa?
La reserva de la biosfera és un segell de qualitat de
la UNESCO. La del 2020 serà la primera vegada que
inclourà tota la Costa Brava. Abans s’havia intentat en
dues ocasions, però enguany és la primera vegada que hi
ha hagut unitat. El que hem de tenir clar és que el fet de
ser reserva de la biosfera no és sinònim de prohibició sinó
de qualitat. La UNESCO atorga aquest segell en espais
en els quals sigui compatible la conservació i la utilització.
És a dir, espais que apostin per la sostenibilitat. L’any
2019 entregarem el projecte, i el 2020 ens avaluaran la
candidatura. Serà aleshores quan sabrem si la UNESCO
4

ens dona el segell de qualitat. I si es dona el cas, aleshores
ens aniran examinant cada sis anys per saber si ens
renoven com a reserva de la biosfera.
Quines accions s’han portat a terme des de la Diputació de
Girona durant l’Any Europeu del Turisme Cultural?
Juntament amb el Patronat de Turisme i l’Agència Catalana
de Turisme, hem apostat per fer accions promocionals
arreu del país amb l’objectiu de potenciar l’oferta turística
cultural. Des de les administracions fem tot el possible per
la creació de sinèrgies entre el sector turístic i el cultural.
Algunes de les accions més destacades són la col·laboració
amb la Fundació Gala-Salvador Dalí; la promoció i divulgació
de l’oferta cultural específica de museus i festivals de petit i
mitjà format de la demarcació dins del marc català; l’edició
de noves publicacions de divulgació científica i literària;
o l’organització de la 3a edició del festival ‘Som Cultura’
que es farà el pròxim mes de novembre. I podríem seguir
enumerant una llarga llista amb totes les accions que
estem portant a terme des de tots els àmbits. Totes amb
un objectiu molt clar: potenciar la divulgació cultural i que
estigui a l’abast de tota la gent que ens visita.

El passat mes de maig es va aconseguir una subvenció
de 6’6 milions d’euros procedents del fons europeu de
desenvolupament regional (FEDER). En quins àmbits
de les comarques gironines es destinaran aquests
cursos?
Ho destinarem en molts àmbits com el de la innovació; de
l’aigua; del turisme; de la salut i també de la cultura. En
el cas del turisme, portarem a terme el projecte ‘Costa
Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència
en xarxes’. Com pots veure, la subvenció anirà destinada
en diferents àmbits que beneficiaran al conjunt del
territori.
Durant la seva presa de possessió com a nou president
de la Diputació de Girona, vostè va assegurar que “tot
i l’excepcionalitat política, la Diputació ha de seguir
donant suport als municipis”. Com creu que pot afectar el
context polític en el dia a dia de l’ens i dels ajuntaments?
És cert que el país viu una situació excepcional.
Tenim gent a la presó per defensar que hi hagués un
referèndum per decidir el futur del nostre país, i també
hi ha gent que ha hagut de marxar perquè, si no, estarien
a la presó. Ara bé, tot i l’excepcionalitat, tenim un dia a
dia, i això vol dir que hem d’estar en contacte amb els
ajuntaments per resoldre les necessitats que puguin
anar sorgint. No podem deixar de banda el que passa al
país, però ens hem de centrar en el dia a dia.
Com a president que és també del Patronat de Turisme,
quan creu que s’ha d’afrontar la reordenació de l’oferta
turística de la Costa Brava i dels Pirineus de Girona?
Veig que el model turístic que hi ha al país i a les
nostres comarques, és un model de potenciació de
desenvolupament de l’activitat turística sostenible. Per
tant, hem de fer el possible perquè hi hagi paràmetres
de preservació i d’accessibilitat universal.

Foto: Miquel Noguer, nou President de la Diputació de Girona

5

En aquest sentit, des del Patronat fa temps que estem
impulsant un pla estratègic per tal de reordenar l’oferta
turística de la Costa Brava i dels Pirineus de Girona. La
idea és que, aquest, es projecti en tres àmbits: natura,
cultura i gastronomia. Amb el temps, estem veient que el
pla està avançant positivament. Abans ho comentàvem,
el nombre de visitants s’ha reduït però la despesa ha
augmentat. Abans el nostre turisme només era de sol i
platja, i ara també ho és de cultura, natura i gastronomia.
Els temps han canviat i nosaltres ens hi hem adaptat.

Associació
L’ASSOCIACIÓ TANCA CONVENI AMB CAIXABANK
CaixaBank Hotels & Tourism i la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre posen a disposició del sector hoteler una línia
de finançament de 150 milions d’euros
• L’entitat financera posa a disposició dels socis de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre
una oferta de productes en condicions avantatjoses per impulsar i dinamitzar el sector turístic i hoteler de les
comarques gironines.
• Hotels & Tourism aposta per l’especialització territorial amb l’objectiu d’impulsar l’activitat comercial del sector
a través d’una potent xarxa de professionals experts en aquesta activitat.

Foto: D’esquerra a dreta: Albert Pascual (especialista en sector turístic de la Territorial Catalunya de CaixaBank) , Bàrbara Hallé (presidenta de la
Unió) i Blai Morera (director del Centre d’Empreses Girona Sud de CaixaBank)

CaixaBank i la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i
Turisme Costa Brava Centre han signat un conveni de
col·laboració que posa a l’abast de tots els socis una
línia específica de finançament de 150 milions d’euros.
Aquesta activació de la línia de crèdit té com a objectiu
impulsar i dinamitzar el sector hoteler de les comarques
gironines i inclou, a més, una àmplia oferta de serveis
i productes financers en condicions avantatjoses,
dissenyats exclusivament tenint en compte les
necessitats del sector hoteler.
El conveni de col·laboració preveu uns avantatges
per als socis en la gestió dels seus comptes, targetes,
transferències i la millora de les condicions de
finançament oferint més productes i serveis de

finançament a curt termini i d’una pòlissa de crèdit amb
condicions més favorables per als socis.
CaixaBank s’ha consolidat com l’entitat preferida per
les empreses. Segons l’estudi de penetració de mercat
de FRS Inmark, el 48% de les companyies espanyoles
que facturen entre 1 i 100 milions d’euros són clients
de CaixaBank.
CaixaBank compta amb una xarxa especialitzada
formada per 117 centres repartits per totes les
comunitats autònomes espanyoles en els quals
treballen 1.245 professionals altament especialitzats,
en constant formació i amb una sòlida reputació en
l’assessorament d’empreses.
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Associació
LA SECTORIAL PIMEC TURISME VISITA LES
INSTAL·LACIONS DE COSTA BRAVA CENTRE
El passat 27 de juliol, la Unió d’Hostaleria i Turisme de
la Costa Brava Centre i la sectorial PIMEC Turisme van
celebrar una reunió que va tenir lloc a les instal·lacions
del Grup Costa Brava Centre a Vall-llobrega. En acabar
la visita pels diferents espais de treball de l’associació, les
dues entitats van asseure’s per valorar el moment que viu
el turisme de casa nostra.

Pilar Mínguez. Per part de la Unió d’Empresaris
d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, hi van
assistir la seva presidenta, Bàrbara Hallé; el gerent, Martí
Sabrià; i la tècnica de l’associació, Judit Lloberol.

Des de la sectorial PIMEC Turisme es va aprofitar
l’ocasió per explicar la seva tasca institucional en defensa
del sector i es va convidar a l’Associació a participar-hi
activament. També es van tractar altres qüestions com:
els candidats que opten a integrar la sectorial de PIMEC;
el Pla Estratègic del Turisme Català; l’ordenació de
l’oferta turística; i la taxa turística (imports, distribució i
usos finalistes).
La trobada va comptar amb la presència de la presidenta
de la sectorial PIMEC Turisme, Isabel Galobardes;
el membre de la sectorial i gerent de la Federació
d’Hostaleria i Restauració de la província de Barcelona,
David Brasé; i la coordinadora institucional de PIMEC,

anuncio_faldon_130x75mm_CAT.pdf
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Foto: D’esquerra a dreta: Martí Sabrià, Isabel Galobardes, Bàrbara
Hallé, Pilar Mínguez i David Brasé

12/6/18

17:15

Traiem a concurs els seus
subministraments per
trobar les millors ofertes
El servei de concursos te com a objectiu la
introducció de la màxima competència entres
les empreses comercialitzadores

Condicions
resultants de
màxima
competitivitat

Màxima
entrada a
la competència

Sol·licita informació:

T.: 932 183 101 - E-mail: info@energestic.es
www.energestic.es
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Associació
MÉS DE 2.000 PERSONES ASSISTEIXEN A LA FIRA DE VINS
I CAVES DE CATALUNYA CELEBRADA A PALAFRUGELL
Durant la 38ª edició de la fira, que es va celebrar el cap de setmana del 31 d’agost, 1 i 2 de setembre a la Plaça de Can
Mario de Palafrugell, es van oferir més de 10.000 degustacions de vins i caves
Les grans novetats d’enguany van ser la presència del col·lectiu Cuina de l’Empordanet i el protagonisme del Museu del
Suro, la Fundació Vila Casas i la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs

Foto: 38a Fira de Vins i Caves de Catalunya a Palafrugell (Autor: Lluís Català)

Del 31 d’agost al 2 de setembre es va celebrar la 38a
edició de la Fira de Vins i Caves de Catalunya, la fira
de vins més antiga del país i una de les més esperades
dels estius a la Costa Brava. Des de l’any 1981, la
Unió d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre
és l’encarregada d’organitzar aquest esdeveniment
que enguany va tornar a Palafrugell, el lloc on tot va
començar, amb més de 2.000 visitants que no es van
voler perdre l’ocasió.
La Plaça de Can Mario va ser el centre neuràlgic d’una
fira que enguany volia destacar quatre elements molt
vinculats al municipi palafrugellenc: vi, suro, gastronomia
i cultura. D’aquí la presència de la Cuina de l’Empordanet
i el protagonisme d’entitats com el Museu del Suro, la
Fundació Vila Casas i la Biennal de Fotografia Xavier
Miserachs, que van aprofitar l’ocasió per fer jornades de
portes obertes.
Durant la fira, els assistents van tenir l’oportunitat de
degustar els tastets de micro cuina elaborats pel col·lectiu
Cuina de l’Empordanet, i també van poder tastar vins i

caves de diferents denominacions d’origen catalanes,
amb especial protagonisme per les DO Empordà. Una
vuitantena de cellers i més d’un centenar de referències
es van voler sumar a la fira i, al llarg dels tres dies, es van
servir més de 10.000 degustacions de vins i caves.

Foto: Brindis d’inauguració de la Fira. D’esquerra a dreta: Josep
Piferrer (alcalde de Palafrugell), Teresa Jordà (consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació), Bàrbara Hallé (presidenta de la
Unió), Xavier Albertí (president de la DO Empordà) i Salvador Puig
(director de l’INCAVI)

8

Associació

Origen de la fira
La primera Fira de Vins i Caves de Catalunya a la
Costa Brava es va celebrar del 4 al 7 de juny de 1981
a Palafrugell, només tres anys després de constituir-se
la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa
Brava Centre. Més tard, a l’edició de 1996, la fira també
va incorporar una mostra de formatges artesans, que
encara la va fer més completa.

Foto: Degustacions de vins i caves de la DO Empordà i DO Catalunya

L’objectiu de la fira era el de sempre: donar a conèixer
l’àmplia gamma i la qualitat vinícola de les terres
catalanes. En definitiva, mostrar el bo i millor de la
tradició vinícola a les persones que vénen de fora de
Catalunya i que estan de vacances a la Costa Brava, i
també a la gent que habitualment ja assisteix a la fira.
Foto: Personal de l’Associació treballant a la Fira

Amb els anys, aquella festa estiuenca ha esdevingut
ineludible per als visitants de la Costa Brava i, avui en
dia, l’objectiu inicial de l’esdeveniment encara persisteix:
donar a conèixer els vins i caves catalans no només als
professionals de la restauració, i a la gent del país, sinó
també als molts visitants de diferents nacionalitats que
aquells dies estan de vacances a la Costa Brava. I sempre
tenint present la promoció de tots els vins i caves, des de
les principals empreses elaboradores a les més petites i
no tan reconegudes.

Foto: Actuació del grup de jazz Joan Rubau, Quintet

Durant la 38ª edició de la fira hi van assistir persones
de nacionalitats molt diverses com holandesos, italians,
francesos, britànics, belgues i americans. Això sense
oblidar-nos de la gent vinguda dels diferents indrets de
l’Empordà i de la resta del país.
La fira va comptar amb el suport de l’Ajuntament de
Palafrugell, Prodeca, l’Obra Social “La Caixa”, el Consorci
de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de
Catalunya (CCAM) i Cuina de l’Empordanet.
9

Foto: Plaça de Can Mario, Palafrugell

Associació
LA 22a EDICIÓ DE LA BECA XIQUET SABATER
ATORGA DOS ACCÈSSITS DE 1.500 EUROS
Enguany, i ja en són 22, s’ha dut a terme la Beca Xiquet
Sabater. Ha estat convocada per la Unió d’Empresaris
d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre i ha
comptat amb la col·laboració de l’Obra Social “La Caixa”, la Generalitat de Catalunya, el Patronat de Turisme
Costa Brava Girona i la Diputació de Girona.
El passat 24 de juliol es va celebrar la fase final a l’Hotel
El Far de Llafranc i els membres del tribunal van decidir
atorgar dos accèssits de 1.500€ a Alba Busquets i Alícia
Sánchez, per tal que puguin cursar els seus respectius
màsters a la Universitat de Girona (UdG). Busquets,
que es va presentar a la beca amb un treball titulat, ‘Importància de la DOP Fesols de Santa Pau en el turisme
de Garrotxa’, destinarà els 1.500€ en cursar el Màster
en Turisme Cultural. En canvi, Sánchez invertirà l’aportació de la beca en realitzar el segon any de l’European
Master in Tourism Management. El treball presentat
per Alícia Sánchez es titulava ‘Creació d’un bé turístic a
la Costa Brava: Costa Cable Platja d’Aro’.
Els membres del tribunal, encarregats de valorar els
treballs i d’entrevistar als candidats van ser: Sra. Bàr-

bara Hallé, presidenta de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre; Sr. Joaquim
Majó, degà de la Facultat de Turisme de la Universitat
de Girona; Sr. Tomàs Xavier Subirà, director de l’Àrea
de Negoci Empordà III de CaixaBank; Sr. Gonzalo Herrero, director de l’Institut Escola d’Hostaleria i Turisme
de Girona; Sr. Joan Manel Borromeo, director de l’INS
Baix Empordà de Palafrugell i Sr. Jordi Mias, director de
l’Hotel Carlemany de Girona i guanyador de la III Beca
Xiquet Sabater.
El gerent de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, Martí Sabrià, va actuar
com a secretari.
Amb l’objectiu de facilitar l’accés a la formació als estudiants del sector de l’hostaleria i el turisme, aquesta
convocatòria també vol ser un homenatge permanent a
Francesc Sabater i Mécre “Xiquet”. President de l’entitat des de l’any 1977 fins al març del 1995, Xiquet Sabater va ser el millor propagandista de les excel·lències
de la Costa Brava arreu del món.

Foto: Entrega dels accèssits a Alba Busquets i Alícia Sánchez, acompanyades pels membres del tribunal i el secretari
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Associació
FORMACIÓ BONIFICADA

La formació professional ajuda a les empreses a
augmentar el coneixement i les habilitats dels seus
treballadors incrementant així la competitivitat i
productivitat d’aquestes.
Cada any les empreses disposen d’un crèdit concret per
a la realització de formacions, que depèn del nombre
de treballadors de cadascuna i que caduca el 31 de
desembre. Aquests cursos són finançats per la Fundación
Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), i és la
Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava
Centre qui s’encarrega de la seva tramitació, impartició
i bonificació.

Des de la Unió es posa a l’abast dels socis el programa
de formacions de l’últim quadrimestre del 2018 on hi
trobareu prop d’una trentena de cursos tant a nivell
presencial com online per ajudar a invertir aquest
crèdit. Podeu consultar tots els cursos a la web: www.
grupcostabravacentre.com

Marca la diferència

Teniu a la vostra disposició cursos adaptats a les
necessitats de cada sector: directius, gerents, personal
de sala, personal de cuina, departament de pisos,
socorristes, etc.; per tal que cada treballador pugui triar
el curs que més s’adapti a la seva feina i l’ajudi a ampliar
la seva formació.

C/ Trefi, 11
17200 Palafrugell

Marca la diferència
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T. 972 30 50 72
www.forpasgastronomia.com
c omandes@forpasgastronomia.com

Pla de Qualitat
EL TURISME ACCESSIBLE, UNA APOSTA RENDIBLE
PEL TEU ESTABLIMENT

Foto cedida per l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni: La platja a l’abast de tothom

El turisme accessible és un element indispensable pels establiments que volen apostar per un turisme de qualitat.

lectual, millorant substancialment la qualitat de les infraestructures i serveis turístics.

En els darrers temps hi ha hagut més conscienciació i s’han
destinat recursos per l’eliminació de les barreres arquitectòniques. En definitiva, s’ha entès que el turisme accessible
és un dret social fonamental -les activitats d’oci i turisme
són bàsiques per la qualitat de vida- i que ningú en pot quedar al marge. No obstant, encara queda molt camí per fer.

- L’aposta pel turisme accessible suposa un augment de la
quota de mercat. En aquest sentit, amb la millora dels serveis turístics ofertats, s’incrementen els nivells de competitivitat, contribuint a un augment dels nivells de rendibilitat
empresarial i de seguretat de qualsevol empresa o destí.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMG), el 15%
de la població mundial (1.000 milions de persones) viu amb
algun tipus de discapacitat. Una xifra que posa en relleu
la importància d’apostar pel turisme accessible. Es tracta
d’una realitat que no només afecta a persones amb discapacitat, sinó a totes aquelles que tenen limitada la seva mobilitat per raons temporals o permanents: persones grans,
famílies amb nens petits, persones obeses, dones embarassades, o persones amb maletes.

Avantatges
L’abolició de les barreres arquitectòniques en establiments
turístics genera molts beneficis a curt, mitjà i llarg termini, i
a diferència del que pugui semblar, l’accessibilitat beneficia
al conjunt de la societat independentment de si es té o no
algun tipus de discapacitat.
- L’accessibilitat millora la qualitat de vida de tots els usuaris
de serveis turístics en requerir un menor esforç físic i intel·

- Es calcula que cada viatge realitzat per una persona amb
discapacitat atreu a 1’5 acompanyants. Evidentment,
aquest fet representa una gran oportunitat de negoci per
tots els establiments que treballin en aquesta línia. El segment de persones amb discapacitat o mobilitat reduïda
també es denomina ‘Multiclient’.
- El fet que un elevat nombre de persones amb discapacitat
no tinguin responsabilitats laborals, permet que molts d’ells
puguin viatjar durant qualsevol època de l’any. Una realitat
que evidentment pot afavorir a la desestacionalització.
- Més enllà dels elements tangibles, quan una empresa turística aposta per l’accessibilitat, aquesta millora la seva
imatge.
Des del Pla de Qualitat Costa Brava Centre us
podem informar de tot el que té a veure amb
l’accessibilitat i les seves normatives legals.
Podeu contactar amb nosaltres al 972 31 37 02 o
a ncolomer@grupcostabravacentre.com
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Aula Gastronòmica de l’Empordà
PROGRAMA DE FORMACIÓ BONIFICADA
Setembre - desembre 2018 (mòdul de cuina i sala)

CUINAR AMB ALIMENTS DE TEMPORADA
Dates: 6 i 7 de novembre de 2018
Horari: 16.00h a 19.00h
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MALBARATAMENT ALIMENTARI
Dates: 26 i 27 de setembre de 2018
Horari: 16.00h a 19.00h

TÈCNIQUES DE BARISTA DE LATTE ART
Dates: 20 i 21 de novembre de 2018
Horari: 16.00h a 19.00h

CURS DE TÈCNIQUES DE CONSERVACIÓ DELS
ALIMENTS
Dates: 9 i 10 d’octubre de 2018
Horari: 16.00h a 19.00h

SOPES I CREMES SALUDABLES PER
COMBATRE LA FRED
Dates: 27 i 28 de novembre de 2018
Horari: 16.00h a 19.00h

ELABORACIÓ DE PA SENSE GLUTEN
Dates: 15 i 16 d’octubre de 2018
Horari: 16.00h a 19.00h

TÈCNIQUES DE TALL DE PERNIL
Dates: 17 i 18 de desembre de 2018
Horari: 16.00h a 19.00h

CURS DE COCTELERIA
Dates: 30 i 31 d’octubre de 2018
Horari: 16.00h a 19.00h

APERITIUS DE NADAL
Dates: 19 de desembre de 2018
Horari: 16.00h a 19.00h

Aula Gastronòmica de l’Empordà
TALLER PER A NENES I NENS
Taller de Nadal

Taller de panellets

Dates: 27 d’octubre de 2018
Horari: 10.00h a 13.00h

Dates: 2, 3 i 4 de gener de 2019
Horari: 10.00h a 13.00h

TEMARI:

TEMARI:

- Panellets de pinyons
- Panellets de coco
- Panellets de xocolata
- Panellets de llimona i/o taronja

- Tortell de Reis
- Figuretes de massapà
- Estrelles de Nadal

Preu: 20.00 euros/pax

Preu: 40.00 euros/pax

CURSOS TEMÀTICS
CUINA SANA PER A PRINCIPIANTS

VERDURES D’ALTA CUINA

Dates: 10 d’octubre de 2018
Horari: 19.30h a 21.30h

Dates: 17 d’octubre de 2018
Horari: 19.30h a 21.30h

Preu: 30.00 euros

Preu: 30.00 euros

CALDOS I FONDOS, BASES DE
LA CUINA SALUDABLE
Dates: 8 de novembre de 2018
Horari: 19.30h a 21.30h
Preu: 30.00 euros

SUSHI

REBOSTERIA FESTIVA SENSE CULPA

Dates: 22 de novembre de 2018
Horari: 19.30h a 21.30h

Dates: 20 de desembre de 2018
Horari: 19.30h a 21.30h

Preu: 30.00 euros

Preu: 30.00 euros
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Aula Gastronòmica de l’Empordà

INDHOS A PALAMÓS I PALAFRUGELL

Amb una trajectòria de gairebé 20 anys en la venda de
roba laboral i productes de promoció publicitària, Indhos
Texgrup disposa de taller de marcatge tèxtil i ofereix
servei de brodats, d’estampació amb vinil, tampografia,
serigrafia, trànsfer digital, impressió directa i sublimació.

cenedors, tasses, lanyards, gorres, barrets, entre d’altres. Sempre a la disposició dels clients, els productes
d’Indhos estan pensats tant per a grans esdeveniments
com per accions més reduïdes, i tot això, sense comandes
mínimes.

Indhos disposa d’una gran oferta de roba i EPI’S (equip
de protecció individual) per a professionals de l’hostaleria de tots els departaments -cuina, sala, recepció, jardineria, pisos- i de tots els estils. Des dels clàssics de sempre fins a les darreres tendències del sector.

També cal destacar que Indhos també disposa de serveis
d’impressió de flyers, targetes, fulletons, senyalització
de cartelleria i vinils.

A més, Indhos ofereix un ampli catàleg en objectes i roba
promocional: marxandatge de roba, xapes, bolígrafs, en-
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La botiga central i taller es troben a Palamós, però des del
2017 també hi ha un nou establiment a Palafrugell. A més,
Indhos està obert a concretar visites personals amb els
seus comercials. Per a més informació: www.indhos.com.

La Cuina de l’Empordanet
NOVA GUIA DEL COL·LECTIU LA CUINA DE
L’EMPORDANET
el col·lectiu i de facilitar la feina dels informadors
turístics de la zona, ja que es distribueix en els mateixos
restaurants, però també a les oficines de turisme i altres
punts d’informació.
És una bona eina a l’hora d’explicar la cuina del territori
al món, ja que està pensada per a la gent del país i també
per a visitants i turistes, per tal que coneguin la cuina de
qualitat existent a la nostra regió.
La presentació de la nova guia de restaurants de La Cuina
de l’Empordanet s’ha presentat el dilluns 17 de setembre
als Jardins de Cap Roig (Calella de Palafrugell), en una
trobada distesa entre els mateixos cuiners, elaboradors
i productors de la zona i diversos mitjans de comunicació.
La Cuina de l’Empordanet ja disposa de nova guia de
restaurants -enguany en la seva novena edició- amb un
disseny totalment renovat i un nou format apaïsat.
La guia conté informació completa de cada restaurant
així com informació d’interès sobre horaris d’obertura
i vacances, a més d’informació recomanada sobre
elaboradors del territori, comerços gastronòmics,
mercats i cultura, entre d’altres.
La publicació s’ha editat en dues versions: una en català/
francès i l’altra en castellà/anglès. Té la voluntat de donar
a conèixer i promocionar els 19 restaurants que integren

Els orígens:
La guia s’edita des del 1995, que fou l’any que es va
constituir i presentar formalment el col·lectiu de La
Cuina de l’Empordanet. Però abans ja s’havien dut a
terme mostres gastronòmiques amb aquest nom, una
iniciativa de l’Associació d’Empresaris de Restaurants de
la Costa Brava Centre, que van ser els promotors de la
primera mostra de Girona i de gran part de les campanyes
gastronòmiques com de la garoinada, la gamba, l’arròs de
Pals, etc.

Foto: Cuiners i cuineres dels diferents restaurants del col·lectiu La Cuina de l’Empordanet
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La Cuina de l’Empordanet
PREMIS D’ENOTURISME DE CATALUNYA 2018

El passat 5 de juliol es van celebrar els Premis
d’Enoturisme de Catalunya 2018, organitzats per la
Direcció General de Turisme i l’Agència Catalana de
Turisme, i que tenen com objectiu premiar les millors
iniciatives enoturístiques que s’han posat en marxa al
país.

del Baix Empordà elaborada i maridada amb productes
gastronòmics i enològics de proximitat.
Enhorabona al nostre col·lectiu per l’esforç i el treball
ben fet.

Enguany, el col·lectiu de La Cuina de l’Empordanet ha
estat premiat en la categoria d’Allotjaments i Restauració
per la 6a edició de la campanya gastronòmica ‘Sopars
Maridats’, una invitació a gaudir de la gastronomia en un
sentit total.
Durant la campanya que es va dur a terme del 2 de març al
15 de juny, un binomi format per un cuiner de La Cuina de
l’Empordanet i un celler de la DO Empordà han treballat
conjuntament per oferir la millor combinació entre els
plats i els vins que conformaven el menú.
Un guardó pel compromís dels 19 restaurants del
col·lectiu treballant en la difusió de la cuina tradicional

Foto: Autoritats i premiats durant l’entrega de premis

Polígon Industrial Rosanes
C/França, 5
08769 Castellví de Rosanes
Tel. +34 93 773 67 70
info@olisbargallo.com
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Costa Brava Verd Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya
ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB EL GIRONA FC
Nou acord amb el Girona FC permetrà comprar entrades a través de les webs de
Petits Grans Hotels de Catalunya, Costa Brava Hotels i Blau Verd Hotels
El passat divendres 10 d’agost es va arribar a un acord de
col·laboració amb el Girona FC per aquesta temporada
2018/2019. Des d’aleshores, a les webs de Petits Grans
Hotels de Catalunya, Costa Brava Hotels i Blau Verd
Hotels es poden adquirir entrades pels partits que l’equip

gironí juga a Montilivi. Paral·lelament, a la pàgina web del
Girona FC hi haurà un enllaç que redirigirà a les nostres
webs.
La intenció és que les persones que s’allotgen als nostres
hotels puguin aprofitar l’estada per veure un partit de la
millor lliga del món, i viceversa: aficionats de futbol que
busquin hotels de la zona. El ticketing ja s’ha posat en
marxa amb els partits disputats contra el Real Valladolid
(17 d’agost) i el Real Madrid (26 d’agost). Els pròxims
partits seran contra el Celta de Vigo (17 de setembre)
i el Real Betis Balompié (27 de setembre). Així doncs ja
podeu comprar les vostres entrades!

NOUS VÍDEOS A LA HOME DE LES NOSTRES PÀGINES
Vídeos a la home de Costa Brava Hotels i Blau Verd Hotels, i adaptació de l’anunci
televisiu de PGHC a la home
Ens complau anunciar-vos
que a la home de les pàgines
web de Costa Brava Hotels i
Blau Verd Hotels hem publicat
un vídeo en el qual apareixen
hotels de la nostra marca. Així
doncs, us animem a visitar els
nostres portals web. Esperem
que us agradi!

www.blauverdhotels.com/ca/

www.costabravaverdhotels.com/ca/

A més, a la home de Petits Grans Hotels de Catalunya es pot
visualitzar una adaptació de l’espot que es va emetre a TV3 durant
el mes de maig. La projecció del vídeo -ara és més llarg- és una bona
manera de promocionar els hotels que formen part de la marca així
com el territori. Aquesta novetat també farà que la web de PGHC
guanyi dinamisme.

NOVES PLAQUES DE COSTA BRAVA HOTELS I BLAU VERD HOTELS
Es fan fer noves plaques d’identificació d’acer
corten pels hotels de Costa Brava Verd Hotels.
Aquestes plaques s’han entregat als establiments
i per tant, agrairíem que canviéssiu les velles de
ferro i que, en el seu lloc, hi col·loqueu les noves
plaques. En total s’ha fet entrega de 42 plaques,
28 pels hotels de Costa Brava Hotels i 14 pels de
Blau Verd Hotels.
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HOSPITALITY

A MediaMarkt Business ens preocupem perquè l’experiència
dels teus hostes sigui més agradable i la gestió dels recursos
del teu negoci més eecient. Amb solucions i serveis tecnològics
pensats per a tot tipus d’unitats hoteleres.

Continguts digitals

Creació de projectes de continguts digitals. Oferim
una àmplia gamma de televisions, videowalls i
mode hotel avançat.

Projectors i pantalles

Parament

Solucionem i subministrem tot tipus de
projectors i pantalles per qualsevol espai,
oferim la solució perfecta que més s’ajusta a les
teves necessitats.

Disposem d'un ampli assortiment de parament per a
hotels: habitacions, zones comuns, banys, restauració,
etc.

Software

Sistemes de So

Electrodomèstics

Mobilitat

Solucions de Software completes i modulars per
gestionar els diversos vessants del negoci hoteler, des
del sistema de reserves ns a la facturació.

Equipaments professionals d’hoteleria,
climatització, rentadores, unitats de fred i altres
electrodomèstics.
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Informàtica

Portàtils, tablets, impressores, accessoris de la màxima
qualitat i software per al segment hoteler.

Equipem, assessorem i instal·lem tot tipus de sistemes
de so per assegurar la millor qualitat

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

Laboral - Fiscal

NOVETATS FISCALS I LABORALS DE LA LLEI DE
PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT

Aquest estiu s’han aprovat finalment els Pressupostos
Generals de l’Estat (Llei 06/2018 de 3 de juliol BOE
num.161). A continuació fem un breu resum de les
principals mesures fiscals i laborals que han entrat en
vigor l’endemà de la seva publicació:

Fiscals:
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
• Reducció per obtenció de rendiments del treball.
S’incrementa en uns 2.000€ anuals la reducció que els
treballadors amb les rendes més baixes poden aplicar
en els seus rendiments del treball. Aquesta reducció
s’aplicarà a contribuents amb rendiments nets del treball
inferiors a 16.825€.
• Deducció per maternitat. S’incrementa en 1.000€ la
deducció d’aquell contribuent que hagi satisfet despeses
per la custòdia de menors de 3 anys en guarderies o
centres educatius autoritzats.

• Deduccions per família nombrosa o persones amb
discapacitat a càrrec. Per cada fill de més (superior al
mínim de família nombrosa) 600 € addicionals i 1.200 €
anuals per cònjuge amb discapacitat.
• Deducció aplicable a les unitats familiars formades per
residents fiscals en estats de la UE o de l’Espai Econòmic
Europeu.
• Deducció per inversió en empreses de nova creació.
• Gravamen especial sobre premis de determinades loteies i apostes.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
• Exempcions en les exportacions de béns.
• Tipus impositius reduït en l’entrada a sales cinematogràfiques (del 21% es passa al 10%) i en serveis d’assistència
a persones en situació de dependència (s’amplia el tipus
reduït del 4%).
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Laboral - Fiscal

L’Impost sobre Societats també pateix els següents
canvis:
• Modificació de la regulació de les rendes procedents
de determinats actius intangibles per tal d’adaptar-la als
acords adoptats en el si de la UE i de l’Organització per
la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic.
• Facultats de l’administració per determinar la base
imposable i altres tributaris.
• Règim legal dels pagaments fraccionats.

Laborals:
Cotitzacions socials 2018
Base màxima Règim General		
Base mínima i SMI (salari mínim)
Base màxima RETA (AUTÒNOMS)
(*)excepcions a partir de 47 anys

3,803,70€
858,60€
3.803,70€*

Base mínima RETA			

932,70€
1.199,10 €*
(*)si s’han tingut més de 10 treballadors en algun moment
del 2017, si es realitzen funcions de direcció i gerència i els
administradors d’una societat.

Pensions públiques
Les pensions públiques també pateixen modificacions.
D’aquesta manera, no podran superar durant l’any 2018
la quantia íntegra anual de 36.121,82€.

Modificació tarifa plana per autònoms
Els nous treballadors autònoms que a data 01/08/2018
visquin o treballin en municipis de menys de 5.000
habitants, finalitzat el període inicial de 12 mesos
d’aplicacions de reduccions en les quotes per contingències comunes (inclosa la incapacitat temporal),
s’aplicaran nous incentius sempre i quan estiguin
empadronats i donats d’alta fiscalment en el municipi
citat, i mantinguin l’alta fiscal en aquest lloc com a mínim
dos anys i quatre d’empadronament.

Permís de paternitat
S’amplia el permís de paternitat a 5 setmanes, una setmana
més de les quatre vigents que són ininterrompudes, tot
i que la cinquena setmana es podrà gaudir en qualsevol
altre moment dins els nous mesos següents al naixement
o resolució judicial. En els casos d’adopció o guarda legal,
previ acord amb l’empresari.
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Treball a temps parcial autònoms
No s’ha aprovat, i per tant, continua pendent regular
legalment la possibilitat de treballar a temps parcial pels
treballadors autònoms tal com s’especificava en la Llei
20/2007, Estatut de l’Autònom.

Breus
Tastets de La Cuina de l’Empordanet a la Fira de Vins i Caves de Catalunya
Enguany el col·lectiu La Cuina de l’Empordanet ha participat
activament en la 38ª Fira de Vins i Caves de Catalunya que
es va celebrar a la Plaça de Can Mario de Palafrugell. Els 19
restaurants van col·laborar durant els tres dies que va durar
la fira (31 d’agost, 1 i 2 de setembre) amb tastets de micro
cuina de qualitat elaborats amb producte de territori.
Els assistents van poder tastar entre 8 i 10 varietats per dia,
algunes repetides i d’altres noves, que van qualificar d’alta
cuina. També van poder maridar els diferents tastets amb les
més de 100 referències a escollir entre vins i caves de la DO
Empordà i la DO Catalunya.

L’Associació de Centres de Busseig de la Costa Brava aposta per la formació d’ecoguies
subaquàtics
Durant el mes de setembre es realitza el projecte ‘Formació de monitors i guies
de busseig (Ecoguies) per a la conservació dels hàbitats marins i d’interès pesquer
de la Costa Brava’ organitzat per l’Associació de Centres de Busseig de la Costa
Brava en el marc de l’acció del Grup d’Acció Local Pesquer i amb finançament del
Fons Europeu Marítim i de la Pesca. Aquesta formació, que inclou 13 cursos en
diferents localitats del litoral, té com a objectiu donar eines als guies i instructors
de busseig per a reforçar la línia de immersió sostenible que es potencia des de
l’associació. Aquesta acció està coordinada per la Cooperativa Costa Brava Centre.

Es posa en marxa la campanya gastronòmica ‘Tocats pels bolets’
El col·lectiu de La Cuina de L’Empordanet es va reunir el passat
dimecres 5 de setembre a la seu de Vall-llobrega per posar en
marxa la campanya gastronòmica més esperada de la tardor,
enguany anomenada ‘Tocats pels bolets’.
Segons s’ha concretat, la campanya s’iniciarà el proper dilluns 1
d’octubre i s’allargarà fins el dimecres 31. Durant tot el mes, els
19 restaurants que conformen el col·lectiu oferiran un menú de
cuina de tardor on els bolets seran els principals protagonistes.
Els comensals trobaran menús d’entre 40€ i 70€ formats per dos
entrants, dos plats principals i dos postres, que aniran maridats
amb productes dels seus cellers més amics: Clos d’Agon, Mas
Oller, Perelada, Gramona, Llopart i Rovellats.

El Grup Costa Brava Centre implanta el nou Reglament de Protecció de Dades
En aquestes darreres setmanes totes les empreses del Grup Costa Brava Centre han completat la implementació del nou
Reglament Europeu de Protecció de Dades. Aquesta implementació ha tingut diferents nivells de dificultat segons el grau
de sensibilitat de les dades tractades per cada empresa i s’ha dut a terme amb l’assessorament de Global Pacta.
Des de la Cooperativa Costa Brava Centre també ho hem entès com una oportunitat per a la millora de la nostra protecció
digital davant de possibles atacs informàtics així com per establir una assegurança en matèria de protecció de dades amb ERM
Risk Management.
Tot per continuar-vos prestant el millor servei i amb totes les garanties.
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Proveïdors Cooperativa
APERITIUS
Frit Ravich
Francesc Castañeda - 972 858 008
Pepsico Foods
Miquel A. Calahorro - 626 111 709
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
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
CARREGADORS PER A COTXES ELÈCTRICS
Electric Parquing Solutions
Arturo Noguer - 936 97 93 77
MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS
Complet
Antoni/Joan Reinoso - 972 367 080 / 630 827 765
Indegamma
Albert Cid Ramon - 696 720 822
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

SOFTWARE
Informàtica 3
Enric Blanco - 972 600 800
Protel
Marc Llobet - 639 839 472

MATALASSOS I SOMIERS
Astral
Xavier Costa - 647 622 796
Lifra Contract
Elisenda Deordal - 93 886 37 38
Sonpura
Alberto Villalobos - 696 429 914

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

MOBILIARI I PARAMENT
Complet Hotel
Antoni Reinoso - 630 827 765
ARQUITECTURA I INTERIORISME
Anna Sabrià i Jordi Ginabreda
Anna Sabrià - 636 476 036
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

FOTOCOPIADORES I IMPRESSORES
Copicat
Xavier Núñez - 972 400 515
INTERNET 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

