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Ahir al vespre, tot llegint diaris del país -el Punt Avui i el Diari de Girona-, vaig trobar fins a vuit vegades la denominació Costa Brava Centre i cap parlava de la nostra organització.
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L’entrega dels Premis Timó va tenir lloc, un any més, al Mas de Torrent Hotel & Spa
A Costa Brava Centre apostem per la formació
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Tots sabem que la Costa Brava Centre no és el nom d’una comarca ni d’una àrea administrativa o judicial, la Costa
Brava Centre és el nom d’una organització privada que l’any 1978 va començar a operar a la comarca del Baix Empordà i que, a diferència de les seves bessones de l’Alt Empordà, la Garrotxa o la Cerdanya, no va prendre el nom
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un tall de la Costa Brava, però que no eren la Costa Brava de turisme fordista que en aquell moment imperava
a Europa. Que, aquesta, era una demarcació geogràfica que volia posar de manifest el caràcter propi d’empresa
familiar i feina ben feta.
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Ara, molts anys més tard, a ningú se li escapa que la Costa Brava del Baix Empordà és una altra Costa Brava, amb
una marcada personalitat, tanta, que es fa servir més sovint aquesta denominació que la de la pròpia comarca per
a referir-se a aquest territori.
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Mentre llegia el diari s’anunciava que la Costa Brava Centre tindria, des d’ara, una altra estrella Michelin de la que
presumir, i que La Cuina de l’Empordanet havia estat la màxima protagonista del Fòrum Gastronòmic 2018, amb
ponències i tallers dels seus cuiners, la gestió del restaurant, la presència als principals estands i l’autoria del sopar
de gala.
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Quan es pot presumir, s’ha de presumir.
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Xerrem amb
IVAN VALÈNCIA i ARÉVALO
Cap d’Unitat d’Activitats i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni
El passat 23 d’octubre, durant la 38a Festa del Gremi d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, les platges de
Calonge i Sant Antoni van ser distingides amb un Diploma de Qualitat. El reconeixement arriba quan es compleixen més
de 10 anys de la seva aposta per un sistema de gestió de qualitat i medi ambient.

En la gestió de les platges hi intervenen diferents àrees
de l’Ajuntament. Pensa que el fet de disposar d’aquest
sistema de gestió us ha permès millorar el funcionament
intern del consistori?
La implantació d’un sistema de qualitat i medi ambient
aboca moltes dades de gestió que es posen periòdicament
sobre la taula. Per exemple, la quantitat de residus que
es generen i el percentatge de reciclatge, el número i
tipus d’assistències de salvament per platja, etc... Això
ens permet prendre decisions des de la Comissió de
Seguiment de Platges, formada per personal tècnic de
les principals àrees implicades en la gestió de les platges
(Turisme, Espai públic, Policia Local i Medi AmbientPlatges) juntament amb el servei de salvament i socorrisme
de l’empresa privada. El lideratge polític és del regidor de
Platges. Aquesta taula intersectorial permet observar la
dinàmica de les platges des de moltes òptiques i trobar
solucions consensuades entre els principals actors. Una
de les missions de l’equip també és donar resposta a tot
el ventall de situacions d’emergència que es puguin donar.
Teniu la intenció de seguir treballant amb aquest sistema?
En aquest sentit, recomanaria la implantació a altres
platges?
Com ja he comentat, l’obtenció dels certificats ha de ser
la recompensa al final del camí. Si s’ha de treballar només
des d’un despatx per cuinar les dades no val la pena fer
tot aquest esforç.

Foto: Unitat d’Activitats i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. L’equip, d’esquerra a dreta: Ivan València, cap Unitat Activitats i
Sostenibilitat; Laura Albertí, tècnica de Medi Ambient; Joan Caner, regidor d’Activitats i Sostenibilitat i Turisme; MªÀngels Martínez, administrativa de la Unitat; i Diana Lledó, coordinadora tècnica de la Unitat.

Ara fa més de 10 anys que a les platges de Calonge i Sant
Antoni esteu compromesos amb el manteniment d’un
sistema de gestió de qualitat i medi ambient. Quins són
els avantatges de la seva aplicació?
Clarament és una aposta política per treballar per la
sostenibilitat del nostre territori, començant pel nostre
principal actiu que són les platges. Des de l’any 2004,
hem anat avançant en la incorporació d’objectius per
a promoure l’estalvi d’aigua, la reducció de la factura
energètica o l’ambientalització dels serveis, entre
d’altres. Fruit d’això, hem assolit resultats inequívocs
-també a nivell de qualitat- en la prestació dels serveis
municipals i retorn de les inversions.
També crec que ens caracteritza el sentit crític de no
conformar-nos amb el que ja hem assolit. Sempre estem
amatents a les propostes dels ciutadans i a les bones
pràctiques d’altres destins turístics, i polim aquelles

mancances que s’hagin pogut detectar durant la
temporada.
Creu que la gent valora el fet que disposeu d’aquests
certificats, i que pot ser un factor decisiu a l’hora
d’escollir la vostra platja o una altra?
Els resultats han de ser palesos en el territori. El distintiu
no és simplement un guardó pel qual omples tota una
sèrie de documents sinó que ha de recollir resultats
reals sobre les platges i la gestió quotidiana. Per tant,
la dedicació d’aquests anys s’ha traduït en una proposta
sòlida per introduir materials i elements de qualitat a les
platges, millorar les freqüències de neteja dels serveis o
fomentar l’accessibilitat en el bany, per esmentar alguns
exemples. I sí, en aquest sentit, podem dir que les platges
de Calonge i Sant Antoni tenen un factor diferencial, i
l’assoliment dels certificats és la fita final d’aquest camí.
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Ara bé, si s’entén que l’obtenció d’aquests certificats és
una eina al servei de les entitats per ajudar-les a entendre
el que passa i monitoritzar el fruit de les seves decisions;
si s’aprofita les enquestes als usuaris per veure quina
és la tendència en la satisfacció dels serveis; si s’aposta
per establir un diàleg fluid amb les empreses del sector;
si es promociona l’educació ambiental des del seu àmbit
perquè creu que la conscienciació forma part del canvi
d’actituds per revertir conductes poc sostenibles...
Aleshores, decididament sí. Els certificats són útils
per a la nostra entitat, per al territori i sobretot per als
usuaris -locals o forans- que gaudeixen de les platges. Així
doncs, encoratjaria a altres destins que s’hi endinsin i en
comprovin els resultats.
Amb l’experiència acumulada, pensa que la implantació
del sistema de gestió ha superat les expectatives inicials?
Per l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha estat una
eina per ajudar a engranar tota la maquinària de serveis i
agents que intervenen a les platges. Per tant l’experiència,
amb els resultats a la mà, és positiva en el seu conjunt.
També hi ha el vessant documental que, tot i que
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necessari, pot arribar a ser carregosa per a les entitats.
Els sistemes de gestió t’empenyen a ser més exigents
cada temporada, a revisar i reformular si s’escau tot allò
que ha grinyolat. L’autoexigència és un bon leitmotiv i els
sistemes de gestió en fan bandera.
Pensa que és una aposta de futur?
L’aposta de futur és no conformar-se amb el que ja està
assolit. A la nostra societat hi ha molts reptes i compromisos
per abordar, com ara estudiar i preparar-se per als processos
que s’esdevindran dels efectes del canvi climàtic, o treballar
per millorar la comunicació amb els usuaris i ser receptius a
les seves necessitats. Per tot això, la certificació ambiental o
de qualitat pot ser un reconeixement d’aquesta feina.
A les platges de Calonge-Sant Antoni també esteu compromesos
amb l’accessibilitat. El sorprèn que avui en dia encara sigueu
poques les platges que compliu en aquesta matèria?
Les administracions locals han d’abordar les necessitats del
dia a dia de la gent. Per exemple, una cosa tan simple com
gaudir d’un bany al mar. En aquest cas, tenim el testimoni
de moltes persones agraïdes pel fet d’haver fet possible
allò que resultava impensable anys enrere. Crec que és
d’interès general que totes les administracions entenguem
la diversitat de necessitats que els usuaris manifesten, i fem
gestos i accions encaminades cap a l’accés al medi públic.
Quin és l’estat actual de les platges catalanes en general, i de
la Costa Brava en particular?
La meva percepció és que, a nivell de Catalunya, les platges
es gestionen també amb criteris de qualitat i ambientals,
continguts en el rerefons de les seves praxis. Les platges amb
més usuaris són aquelles que implícitament han gestionat
millor el seu entorn, proporcionen serveis adequats o
tenen millor qualitat de la sorra i de l’aigua. Paral·lelament,
un entorn urbà proper pot determinar que siguin platges
més vulnerables per sobre freqüentació. Les platges que
es mouen entre l’equilibri humà i natural són aquelles que
tenen més viabilitat en el futur.
La Costa Brava té ara un repte important i és la presentació
a la candidatura com a Reserva de la Biosfera. Si ens movem
en aquest terreny, tots plegats haurem de fer un esforç per
posar en valor tot el nostre territori. Hem de treure pressió
a les nostres platges i promoure activitats que generin valor
afegit sense comprometre’n els valors naturals. Hem de ser
un referent en bones praxis a les nostres platges, fomentar
uns serveis de qualitat, implantar mesures d’estalvi d’aigua
i energètiques, protegir els ecosistemes litorals i generar
opcions de mobilitat sostenible cap a la costa.

Associació

SECTOR HOTELER

BENVINGUTS A L’ASSOCIACIÓ

AQUEST HIVERN,
POSI EL SEU
HOTEL A PUNT

Nous socis darrer trimestre 2018
Durant aquest últim trimestre de l’any s’han incorporat dos nous socis, als quals els hi donem la benvinguda:

Mola-Mola Food&Music, del Port Marina de Palamós

anuncio_faldon_130x75mm_CAT.pdf
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Restaurant Godard, de S’Agaró

12/6/18

17:15

Traiem a concurs els seus
subministraments per
trobar les millors ofertes

Ara és el millor moment
Necessita renovar la maquinària o l’equipament? Aproﬁti la temporada
d’hivern per fer-ho i gaudeixi de les múltiples alternatives de
ﬁnançament que li ofereix CaixaBank per ajudar-lo a modernitzar les
instal·lacions del seu hotel.

El servei de concursos te com a objectiu la
introducció de la màxima competència entres
les empreses comercialitzadores

Contacti amb el seu gestor especialitzat, qui l’assessorarà i l’ajudarà a
ﬁnançar la renovació.

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

www.CaixaBank.cat/Empreses

NRI: 2692-2018/09681
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EL GRUP COSTA BRAVA CELEBRA LA 38A FESTA
DEL GREMI

L’ENTREGA DELS PREMIS TIMÓ VA TENIR LLOC, UN
ANY MÉS, AL MAS DE TORRENT HOTEL & SPA

El passat dimarts 23 d’octubre es va dur a terme la
38a Festa del Gremi d’Hostaleria i Turisme de la Costa
Brava Centre on associats, proveïdors i personal del
Grup van gaudir d’una gran diada plegats.

El
mateix
dimarts
23
d’octubre al vespre es va fer
entrega dels Premis Timó
2018 en un acte celebrat al
Mas de Torrent Hotel & Spa.
Durant la celebració es van
entregar els Timons d’Or,
el Timó d’Argent, el Premi
Proveïdor Cooperativa, els
diplomes de Qualitat i també
es va reconèixer la tasca de
l’Hostal Plaja de Palafrugell,
que enguany compleix 50 anys
d’activitat.

Els treballadors del sector de l’hostaleria i el turisme
celebren any rere any la seva diada quan la temporada
ja afluixa, els turistes marxen i s’apropa la calma.
Inaugurant la festa es va començar amb la missa en
honor a Santa Marta, la patrona de l’Hostaleria, aquest
any realitzada a l’Església de Sant Vicenç de Regencós.
Tot seguit, membres associats, proveïdors i personal
del Grup Costa Brava Centre van realitzar la Ruta

dels Indians de Begur, amb guia, en un ambient distès
i alegre.
En acabat, tots junts van anar a dinar a la terrassa del
Restaurant Toc al Mar, a la platja d’Aiguablava, on les
espectaculars vistes varen acompanyar el tradicional
dinar, que va anar càrrec dels restaurants de la zona
d’Aiguablava, Begur i Regencós que pertanyen a
l’associació i el van servir els alumnes del mòdul de cuina
i sala de l’INS Baix Empordà, que també van elaborar els
còctels de benvinguda, els aperitius i les postres.
Agraïm la participació de tots els socis assistents i
també dels proveïdors de la casa, que van col·laborar
per tal que la trobada fos un èxit.

Foto: Missa en honor a Santa Marta

Foto: Ruta dels Indians de Begur

Foto: Treballadors del Grup Costa Brava Centre gaudint de la festa

Foto: Alumnes de l’INS Baix Empordà servint les cassoles del dinar

Foto: Foto de família dels assistents a la festa

Foto: Entitats de l’Associació bufant les espelmes el pastís

La presidenta de l’Associació,
la Sra. Bàrbara Hallé, va
obrir l’acte amb un discurs Foto: Guardonats Premis Timó 2018 i entitats
de benvinguda als assistents
trajectòria docent i professional i per les seves
en el qual va fer una demanda a la implicació de les
aportacions al pensament turístic.
administracions públiques competents en matèria
turística. A més, la presidenta de la Unió d’Hostaleria
Finalment, els Timons d’Or van ser pel xef i expresident
i Turisme de la Costa Brava Centre va aprofitar per
de ‘La Cuina de l’Empordanet’, Antoni Izquierdo, i també
remarcar la tasca de l’entitat en l’àmbit de la formació.
pel Girona Futbol Club. El primer va ser premiat amb
la màxima distinció per la seva trajectòria personal i
Pel que fa als guardons, la Unió va fer entrega dels
professional en el turisme de la Costa Brava, per la seva
diplomes de Qualitat. D’una banda, Aquàtica va ser
aportació a la gastronomia empordanesa i catalana, i
premiada pel fet de complir amb els requisits establerts
per la seva contribució al moviment associatiu dins el
per la ISO 14001 i l’EMAS. D’altra banda, quatre centres
grup Costa Brava Centre; mentre que l’entitat gironina
de l’Estartit (Diving Les Illes, Unisub, Medaqua i Costa
va ser premiada pel seu èxit esportiu però sobretot per
Brava Divers) també van recollir un diploma per haver
la seva contribució i difusió de la marca Costa Brava
assolit les Normes UNE EN ISO 14001. A més, les
Girona.
Platges de Calonge-Sant Antoni van ser distingides pel
seu compromís amb un sistema de gestió de Qualitat
Un cop entregats els guardons, el Director General de
i Medi Ambient basat en el SICTED, la ISO 14001 i
Turisme, el Sr. Octavi Bono, va ser l’encarregat de fer
l’EMAS.
el discurs de cloenda. Durant la seva intervenció, Bono
va elogiar la tasca de l’Associació i va fer una valoració
El Premi Proveïdor Cooperativa va ser per al Centre
positiva de la temporada turística d’enguany.
Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana. La tasca
social, la qualitat del servei i el fet d’estar sempre al
A l’acte hi van assistir representants de l’Administració
costat de les empreses del sector de l’hostaleria van
com l’alcalde de Begur, l’Il·lustríssim Sr. Joan Manuel
ser raons de pes per premiar aquest centre situat a
Loureiro; el Director dels Serveis Territorials de la
Palafrugell.
Presidència, Sr. Raül Morales; el Director General
de Turisme, Sr. Octavi Bono; el regidor de Turisme de
L’Hostal Plaja de Palafrugell -establiment associat- va
Begur, Sr. Eugeni Pibernat; i la Directora de Serveis
ser reconegut pels seus 50 anys d’activitat.
Territorials del Departament d’Agricultura, Sra. Elisabet
Sánchez; així com personalitats del sector turístic,
Durant el lliurament de premis també es va reconèixer
empresarial, cultural i mitjans de comunicació.
a Joan Cals i Güell amb el Timó d’Argent per la seva
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Associació
A COSTA BRAVA CENTRE APOSTEM PER LA
FORMACIÓ
A Costa Brava Centre apostem per la formació i oferim
als nostres socis un ampli ventall de cursos per totes les
àrees de l’hostaleria i la restauració: caps de direcció,
caps d’àrea, comercialització i noves tecnologies, legislació, laboral, fiscal, administració, qualitat i prevenció,
idiomes i cursos de l’Aula Gastronòmica de l’Empordà.
A més, també oferim cursos a mida, adaptats a les vostres necessitats i que podem impartir directament al
vostre establiment.

Avui dia la competència del sector és tanta que és necessari comptar amb els màxims coneixements possibles per tal d’oferir el millor de nosaltres. El món evoluciona i el mercat canvia, és per això que hem d’estar
en un reciclatge de coneixements constant. Ens hem de
formar.

Formar-se mai ha estat tan fàcil. Deixa’t assessorar pel
nostre departament de formació: et guiarem sobre quines formacions us poden ser de més interès i us explicarem com podeu bonificar-vos aquests cursos perquè
no tinguin cap cost!
Posa’t en contacte a
mdiaz@grupcostabravacentre.com i no deixis per
demà el que podem començar a fer avui!

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
BORSA DE TREBALL COSTA BRAVA CENTRE
Plataforma per a la recerca de feina i personal
Us recordem que, des del mes de febrer de l’any passat, la Unió d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre
disposa d’una 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.
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 desBORSA DE TREBALL
comptes a l’hora de penjar
les seves ofertes de treball,
Costa Brava Centre
ja siguin individuals o en pacs.

NOVA PLATAFORMA
per a la recerca
de feina
i personal
NOVA
PLATAFORMA
Costa Brava Centre

per a la recerca
de feina i personal

Entra i comença

www.grupcostabravacentre.com
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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.

BORSA DE TREBALL

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.

Pla de Qualitat

Aula Gastronòmica de l’Empordà

SICTED, UN SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT A
L’ABAST DE LA PETITA EMPRESA TURÍSTICA

FORMACIÓ D’AJUDANT DE CAMBRER AMB
IDIOMES 2018
Del 22 d’octubre al 5 de desembre, l’Aula Gastronòmica de l’Empordà va acollir i formar a un total de 10
joves inscrits en el programa ‘Treball als barris’, un
projecte impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i gestionat per l’Ajuntament de la Bisbal de
l’Empordà.
Aquest curs s’ha realitzat amb la voluntat de facilitar
als alumnes inscrits un itinerari professional i formatiu, tant de transició al món laboral com de continuïtat
formativa.
En aquest cas, s’ha preparat als alumnes en la formació
d’ajudant de cambrer amb idiomes. El curs formatiu ha
tingut una durada de 150 hores.
La formació que han rebut s’ha estructurat en diferents mòduls, entre els quals hi ha la formació teòricopràctica de cambrer dirigida per la professora Berta
Dotú Solanas, i la formació d’idiomes (anglès i francès)
impartida per la professora Natàlia Puig Alcántara.

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

El Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en
Destinacions Turístiques (SICTED), promogut per la Secretaría General de Turismo i la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), es troba implantat a la comarca del
Baix Empordà des de l’any 2004, i actualment compta amb
62 empreses distingides.
El Consell Comarcal del Baix Empordà n’és l’òrgan gestor,
que garanteix el compliment d’uns estàndards bàsics de
qualitat en els serveis turístics que es presten i en els recursos de què gaudeix el visitant a la comarca.
L’objectiu d’aquest programa és establir, proporcionant les
eines necessàries, un control de la gestió de la qualitat del
servei que s’ofereix a totes les empreses i activitats econòmiques relacionades amb el turisme. El projecte té tres
grans àrees de treball: l’empresa com a tal, el sector al que
pertanyen i la destinació en general.
El projecte SICTED està pensat per involucrar els diferents
subsectors empresarials existents a la destinació que donen servei al visitant, públics i privats. Entre els 35 subsectors existents hi trobem hotels, càmpings, cases rurals, restaurants, museus, oficines de turisme, policia local...
Les empreses, serveis i institucions distingides amb el
SICTED són anualment avaluades i renoven el seu compromís de qualitat per mitjà del compliment d’un conjunt
de bones pràctiques que afecten, entre d’altres, a la gestió de persones, l’atenció i tracte amb el client, la comunicació dels serveis, la venda de productes, la relació amb

Foto: Alguns dels alumnes que han participat en el programa ‘Treball als barris’

els proveïdors, el manteniment de les instal·lacions o la
gestió mediambiental sostenible.
Entre els beneficis que poden obtenir les empreses participants hi trobem:

Aigua filtrada. A la seva salut

- Millorar la prestació dels serveis de l’empresa turística i
dels serveis turístics.
- Formar els recursos humans del sector i fomentar la cultura de la qualitat.

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

- Incrementar la satisfacció del client i, conseqüentment,
l’índex de fidelització.
- Obtenir un distintiu de reconeixement a la participació i
implicació de les empreses i dels serveis turístics.

•
•
•
•
•

Com podeu observar, doncs, el SICTED és un distintiu
apropiat per a totes aquelles empreses turístiques que comencen a treballar amb sistemes de gestió de qualitat partint de zero, un primer pas a donar per implantar la qualitat
a la teva empresa, i que t’aproparà cap a certificacions més
exigents com la Q de qualitat o la ISO 9001 que seria el segon pas a donar en post de la millora contínua.

Tenim el que necessita
Fonts amb diferents capacitats de producció i
funcionalitats que poden subministrar aigua freda,
a temperatura ambient o calenta, amb o sense gas
Fonts per a ser utilitzades en autoservei
Fonts amb surtidor | Fonts Multimedia
Fonts de peu, fonts de sobretaula, fonts sota taulell

Des del Pla de Qualitat Costa Brava Centre
restem a la vostra disposició per tal de facilitarvos més informació sobre la possibilitat
d’implantar el SICTED al vostre establiment.
Podeu contactar amb nosaltres al 972 31 37 02 o
a ncolomer@grupcostabravacentre.com
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Fonts refrigeradores de filtració
Fonts refrigeradores d’òsmosi inversa
Descalcificadors
Equips d’òsmosi inversa
Filtres ultraviolats

Descobreixi la fòrmula Puralia
Visiti la nostra pàgina web, escrigui’ns o truqui’ns.
Estem desitjant assessorar-li.

www.puralia.com

info@puralia.com – Tel.: 902 107 743
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Aula Gastronòmica de l’Empordà

Aula Gastronòmica de l’Empordà

PROGRAMA DE REINCORPORACIÓ AL TREBALL
(PRT) 2018

CURSOS DE FORMACIÓ BONIFICADA
TÈCNIQUES DE TALL DE PERNIL

APERITIUS DE NADAL

De l’1 d’octubre al 19 de novembre, l’Aula Gastronòmica
de l’Empordà ha acollit i format a un total de 15 joves que
han participat en el Programa de Reincorporació al Treball
(PRT) 2018, una iniciativa del Departament de Benestar
Social i Família de la Direcció General per a la Immigració
(Generalitat de Catalunya).
Data: 17 de desembre del 2018

Data: 19 de desembre del 2018

Horari: 16.00 h a 19.00 h

Horari: 16.00 h a 19.00 h

Aprèn la tècnica que et permetrà tallar i presentar de forma professional aquest plat tan
habitual de la gastronomia mediterrània. Tallarem una espatlla sencera i aprendrem a escollir, tallar i treure-li el màxim partit al pernil.

Qui no vol encisar als seus convidats durant
les Festes de Nadal? Per fer-ho possible, us
proposem una sèrie d’idees i conceptes reveladors perquè no defalliu davant dels fogons.
Ens hi acompanyeu?

Els PRT tenen la finalitat de facilitar al jovent que s’hi inscriu
un itinerari professional i formatiu, tant de transició al món
laboral com de continuïtat formativa.

Data: 13 de desembre del 2018
Horari: 19.30 h a 21.30 h
Preu: 30,00 euros/pax.

La part pràctica l’han fet des de Carnisseries Arnall.
Des de l’1 octubre s’està fent la part de català a cada municipi.

Els destinataris d’aquesta formació són persones estrangeres immigrades -d’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: pendents d’informes d’arrelament, joves tutelats per la Generalitat de Catalunya, sol·licitants de protecció internacional, etc.

TALLERS PER A PARTICULARS
AVUI CUINO JO…
AMB TONI IZQUIERDO

ció que han rebut s’ha estructurat en diferents mòduls, entre els quals hi ha la formació teòrico-pràctica dirigida per
la professora Berta Dotú Solanas.

En aquest sentit, s’ha preparat als alumnes en la formació
d’elaboració i conservació de productes en fresc. La forma-

REPOSTERIA FESTIVA
SENSE CULPA

Data: 13 de desembre del 2018
Horari: 19.30 h a 21.30 h
Preu: 30,00 euros/pax.

TALLER PER A NENS I NENES
TALLER DE NADAL
Dates: 2, 3 i 4 de gener del 2019
Horari: 10.00 h a 13.00 h
TEMARI:
-Tortell de Reis
-Figuretes de massapà
-Estrelles de Nadal
Preu: 40,00 euros /nen/a
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Foto: Els joves d’entre 18 i 50 anys que enguany han format part del
Programa de Reincorporació al Treball (PRT)

La Cuina de l’Empordanet

La Cuina de l’Empordanet

MÉS DE 500 MENÚS SERVITS DURANT LA CAMPANYA
GASTRONÒMICA ‘TOCATS PELS BOLETS’

CUINA DE L’EMPORDANET MOLT PRESENT AL
FÒRUM GASTRONÒMIC GIRONA 2018

Enguany, les pluges han permès que la collita de bolets
resultés d’allò més productiva. Aprofitant aquesta
circumstància, restaurants de La Cuina de l’Empordanet
van participar a la campanya gastronòmica ‘Tocats pels
bolets’ amb uns menús on els bolets van ser els productes
estrella.

Un any més, el col·lectiu La Cuina de l’Empordanet va ser
present al Fòrum Gastronòmic Girona 2018, que va tenir
lloc els dies 18, 19 i 20 de novembre al Palau de Fires i
Palau de Congressos de Girona.

Durant tot el mes d’octubre -de l’1 al 31- els establiments
del col·lectiu van servir més de mig miler de menús amb
la presència de bolets provinents dels massissos de les
Gavarres, el Montgrí, les Cadiretes i també dels turons
que decoren la comarca del Baix Empordà.
Els menús de ‘Tocats pels bolets’, amb preus d’entre 48
i 70€, incloïen dos entrants, dos plats principals, dues
postres i també els vins o caves, les aigües i els cafès. En
aquest sentit, els menús de la campanya es van maridar
amb productes dels cellers Clos d’Agon, Mas Oller,
Perelada, Gramona, Llopart i Rovellats.
A banda de bolets, les elaboracions dels restaurants
del col·lectiu gastronòmic també estaven integrades
per altres productes de temporada i de proximitat com
carbasses, magranes, ocells i bacallà.

En definitiva, aquest any ha estat més participatiu que
mai en quant a les aportacions del col·lectiu, demostrant
un cop més la cuina de qualitat que els defineix.

El col·lectiu va ser el responsable del Restaurant Fòrum
durant els tres dies, oferint diàriament dos tipus de menús
fonamentats en l’ús prioritari del producte de proximitat
i de temporada, una cuina empordanesa renovada i amb
personalitat.
Els menús de ‘Tocats pels bolets’ es van poder tastar a
12 municipis del territori: Begur, Corçà, l’Escala, Llafranc,
Llagostera, Madremanya, Palafrugell, Palamós, Pals,
Platja d’Aro, Regencós i Torrent.
Tot i tractar-se de la primera edició, la idea de ‘Tocats
pels bolets’ va sorgir fa dos anys, però la sequera del
2016 i 2017 va impossibilitar la celebració. Enguany,
aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a la presència
de bolets i també a les persones que hi han contribuït,
no només els integrants del col·lectiu La Cuina de
l’Empordanet, sinó també els visitants d’arreu que han
tastat les elaboracions.

A més, tres membres del col·lectiu: Restaurant La
Calèndula, Restaurant Casamar i SA cova Restaurant, van
ser els encarregats de servir els tastets oferts a l’estand
de Damm, unes elaboracions en format tapeta pensades
per a maridar amb les diferents cerveses de la marca.
El sopar dels Premis Incit’up, uns guardons promoguts
pel Clúster Foodservice i Fòrum Gastronòmic, va anar a
càrrec del Restaurant Casamar, el Restaurant Els Tinars
i el Restaurant La Plaça. També, durant els tres dies del
Fòrum, diferents cuiners del col·lectiu van realitzar
tallers i ponències.

Foto: Representants del col·lectiu La Cuina de l’Empordanet brindant
pel Fòrum amb diferents entitats del país, entre elles el M. Hble. Sr.
Quim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya i la Hble.
Sra. Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació del Govern de Catalunya.

Polígon Industrial Rosanes
C/França, 5
08769 Castellví de Rosanes
Tel. +34 93 773 67 70
info@olisbargallo.com
Foto: Cuiners i cuineres del col·lectiu La Cuina de l’Empordanet durant la presentació de la campanya
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Laboral - Fiscal

Costa Brava Verd Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya
BONES XIFRES D’OCUPACIÓ DURANT EL 2018
A l’espera de conèixer les dades d’ocupació dels mesos
de novembre i desembre, la temporada 2018 es pot
qualificar de positiva. Durant l’exercici d’enguany s’ha
detectat que la majoria d’hotels han incrementat el seu
preu mig i, per tant, els beneficis han sigut superiors. De
fet, les bones xifres d’ocupació coincideixen amb les del
sector de la restauració.

NOU MODEL 179
Declaració informativa trimestral de la cesió d’ús de vivendes amb fins turístics
Aquest model està destinat a Airbnb, Niumba, Wundu,
HomeAway i altres plataformes col·laboratives, que fan
d’intermediaris en lloguer vacacional i que, a partir del
2018, estaran obligats a presentar aquesta declaració
informativa a Hisenda cada trimestre.

NOVES INCORPORACIONS I NOU CATÀLEG DE PETITS GRANS HOTELS
DE CATALUNYA
Durant l’any 2018 es va confirmar l’alta de 7 nous socis a la marca Petits
Grans Hotels de Catalunya. Es tracta de:
-Can Bo de Pau (Salt)
-Llar de Capitans (Masnou)

El BOE del 30 de maig de 2018 recull els detalls de qui
estan obligats a presentar el model 179 ( agències de
lloguer, channel managers, gestors, plataformes,..) i
en deixa fora als allotjaments turístics que ja disposen
de la seva pròpia normativa (hotels, càmpings, cases
rurals,...).
Per a l’exercici 2018, la presentació del model 179 serà
de caràcter anual de forma excepcional i, a partir del
2019, s’haurà de presentar trimestralment (abril, juliol,
octubre i gener).

-Boutique Hotel Villa Gala (Cadaqués)
-Can Casi (Regencós)
-Hotel-Restaurant Can Josep (Bot)
-Hotel Boutique Torre Barcelona (Valldoreix)
-Sants Metges Hotel (Sant Julià de Ramis)
Aquestes noves incorporacions s’han inclòs al nou catàleg de Petits Grans
Hotels de Catalunya 2019, que es publica al desembre de 2018. La nova
edició del catàleg inclou els 53 hotels que formen part de la marca.

Contingut obligatori del model:

Contingut opcional del model:

- Identificació del titular o titulars de la vivenda, del titular
del dret en virtut del qual es cedeix la vivenda (si és
diferent del titular d’aquesta) i de les persones o entitats
cessionàries.

- Número de contracte en virtut del qual el declarant
intermèdia en la cessió d’ús de la vivenda.

- Identificació de l’immoble (adreça completa) amb
especificació de la referència cadastral, en cas que la
tingués assignada.

ASSEMBLEA GENERAL DE COSTA BRAVA VERD HOTELS

- Nombre de dies d’estada a la vivenda amb fins turístics.

El passat 27 de novembre es va celebrar l’assemblea general
extraordinària de Costa Brava Verd Hotels. La trobada es va realitzar,
com en els darrers anys, a l’Hotel Carlemany de Girona.

- Import percebut pel titular cedent de l’ús de vivenda.
- Data d’inici de la cessió.

Durant la sessió es va fer un resum i anàlisi de l’any 2018, que ha
resultat ser molt positiu, i també es va presentar la proposta del pla
d’actuació pel 2019. La cloenda de la reunió va anar a càrrec del nou
director de l’Agència Catalana de Turisme, el Sr. David Font.

DEMOSTRACIÓ DE PMS PER PART DE L’EMPRESA ICG SOFTWARE
El dijous 8 de novembre, l’empresa ICG Software va oferir una formació
sobre PMS (Property Management System) als socis de Costa Brava
Hotels, Blau Verd Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya.
La formació, que es va realitzar a les instal·lacions de Vall-llobrega, va
comptar amb la presència d’una vintena de persones que representaven
a 14 establiments hotelers. L’objectiu de la formació no va ser un altre
que ajudar a millorar la gestió del sistema de reserves, i evitar que cap
hotel del grup es quedi sense PMS.
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- Data d’intermediació en l’operació.
- Identificació de la forma de pagament utilitzat (transferència,
targeta de crèdit o dèbit, o altres formes de pagament).
Amb aquesta mesura Hisenda tindrà informació dels
propietaris que lloguen la vivenda vacacional a través
d’aquestes plataformes, i li servirà per contrastar dades
amb els ingressos informats a la Declaració de la Renda.

Cooperativa

Empordà Gestió

INCORPORACIÓ NOU PROVEÏDOR
GRUP COSTA BRAVA CENTRE

Acte de cloenda de les formacions ecoguiades a la Costa Brava

TRASPÀS RESTAURANT
ZONA MONT-RAS

El passat divendres 28 de setembre es va celebrar, al Club
Nàutic de l’Estartit, l’acte de cloenda del cicle de formacions
de monitors i guies de busseig ‘ecoguies’ en el qual hi van
participar 210 alumnes de 50 centres d’immersió de la
Costa Brava. L’acte, que va servir per fer una valoració del
desenvolupament dels cursos, va comptar amb la presència
del director general de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela;
el president de l’Associació de Centres Turístics Subaquàtics
de la Costa Brava, Genís Dalmau; i la gerent del GALP, Anna
Masdeu.

de tot tipus, tant a nivell particular com empresarial, i disposen d’un ventall molt ampli
de productes: vehicles, llar,
empresa, estalvi, accidents,
salut, vida, etc.

Ens plau comunicar-vos la incorporació de Niro Grup S.C.
com a nou proveïdor del Grup
Costa Brava Centre.
Niro Grup S.C. és una agència
d’assegurances qualificada,
amb 50 anys d’experiència i
relleu generacional. Assessoren al client en assegurances

Es desplacen a qualsevol empresa a fi de fer una assegurança acurada, amb les garanties coherents, per tal que el
client pagui pel que realment
necessita i, en cas de sinistre,
s’ocupen del seguiment des
del primer moment i fins a
l’últim detall.
Avalats per molts anys de treball i professionalitat, la seva
màxima és donar-ho tot pels
seus clients.

Més informació i contacte a
www.cooperativacostabravacentre.com o
nirogrup@agentes.catalanaoccidente.com

Breus

Es traspassa establiment en ple funcionament,
situat en complex esportiu, amb vivenda inclosa.
Aforament de la sala 50 places, completament
equipada, disposa de llar de foc, aire condicionat
i zona de bar. Terrassa amb aforament de 40
places, envoltada de zona verda, equipada amb
mobiliari i tendals en perfecte estat. Cuina
totalment instal·lada amb parament necessari
per treballar des del primer dia.

Més informació i tour virtual a
www.tavernalabellalola.com o a
tmarques@grupcostabravacentre.com

de la Costa Brava. L’objectiu d’aquesta iniciativa era la de
supervisar i minimitzar l’impacte de les immersions en els
hàbitats d’interès pesquers protegits per la Llei de Pesca.

Les formacions d’ecoguies, cofinançades pel Fons Europeu
Marítim i de la Pesca (FEMP) en el marc del GALP (Grup d’Acció
Local Pesquer), van constar de 12 cursos realitzats a 9 municipis

Presentació oficial del llibre L’Odissea Culinària a Costa Brava Centre
El passat dimecres 5 de desembre va tenir lloc la presentació del llibre L’Odissea
Culinària, d’Enric Herce i Jaume Fàbrega, a la seu del Grup Costa Brava Centre, a
Vall-llobrega.
El llibre, basat en els viatges per la gastronomia de la Mediterrània, va ser presentat
pel cuiner i presentador de televisió a TV3, Marc Ribas, i pel gerent de Costa Brava
Centre, Martí Sabrià, junt amb els propis autors.

Maria Teresa Díaz Comas, nova Vicepresidenta de Skal Internacional
Maria Teresa Díaz Comas, Presidenta de CETT
Alumni i Patrona de la Fundació Gaspar EspuñaCETT, ha estat escollida nova Vicepresidenta
segona del comitè executiu de l’assemblea general
de Skål, associació professional internacional
de dirigents de turisme, amb 15.000 membres
a 90 països. L’economista gironina, Travel And
Hospitality Key Account Manager per SGS
Espanya i professora, forma part dels òrgans
executius de Skål, des de fa més de divuit anys.
En aquesta associació, Díaz ha estat consellera
internacional (2009-2014), presidenta a Girona
i vicepresidenta a Espanya (2010-2013), i també
la seva presidenta a Espanya (2013-2015). En

assumir la Vicepresidència del comitè executiu, Díaz també passa a
liderar el capítol de ‘Training and Human Resources Development’,
durant un màxim de 2 anys.

Aturada a Costa Brava Centre en record dels successos de l’1 d’octubre de 2017
El passat dilluns 1 d’octubre els treballadors de la Unió
d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre
van aturar la seva activitat en record dels successos que
es van produir l’1 d’octubre del 2017, mostrant així el seu
rebuig contra la repressió policial que va tenir lloc un any
enrere.
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Proveïdors Cooperativa
APERITIUS
Frit Ravich
Francesc Castañeda - 972 858 008
Pepsico Foods
Joan Rabasa - 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
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
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 20 41 43
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

El Grup Costa Brava Centre us desitja
SOFTWARE
Informàtica 3
Enric Blanco - 972 600 800
Protel
Marc Llobet - 639 839 472
INFORMÀTICA, ELECTRÒNICA I TELEVISIÓ
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
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
ASSEGURANCES
Niro Grup S.C.
Eli Romero - 972 611 751
LLOGUER DE COTXES
Mflex Rent-a-car
900 104 842
TRADUCCIONS
Arrels Traduccions
Verónica Lambert - 972 776 311

