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MAURICI JIMÉNEZ RUIZ
Alcalde de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró
confinament. Ha estat difícil compaginar aquest
objectiu econòmic amb el compliment de la
normativa, i això ha provocat que en alguns sectors
s’hagin corregut riscos que han provocat situacions
de difícil gestió i, en conseqüència, restriccions
sectorials sanitàries com a resposta.

seva edat. Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró obté
resultats positius quan assoleix aquesta mirada
conjunta cap a objectius compartits, i que aquesta
tardor-hivern volem refermar amb la redacció del
Pla Estratègic de Turisme, actualment en fase de
diagnosis.

- Enguany, des de l’Associació d’Empresaris de
Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró s’ha impulsat
la campanya ‘Portes Obertes’ per incentivar el
turisme. Com valora aquesta acció?

- En matèria de gestió municipal, creu que alguna
de les mesures que s’han aplicat en els darrers
mesos perduraran en el temps, fins i tot després
de la fi de la pandèmia?

- L’ADEM ha desenvolupat una iniciativa
magnífica, posicionant el municipi, donant valor
als establiments de casa, i mostrant el valor afegit
de productes i serveis locals. Una campanya ben
valorada i amb resultats, que des de l’Ajuntament
hem complementat amb accions de posicionament
de marca als mitjans de comunicació i amb accions
de venta del municipi com a destinació segura.

- Malauradament, penso que conviurem amb
aquesta situació força temps, i això significa
que el distanciament, les mesures per evitar
aglomeracions o les mascaretes s’hauran de
mantenir durant mesos. Pel camí haurem de valorar
amb els ciutadans com el nostre poble absorbeix
aquestes noves necessitats i si algunes mesures,
ara temporals, esdevindran permanents.

- Quines accions s’han portat a terme per garantir
que els banyistes gaudeixin de les platges amb la
màxima seguretat?

- Després d’aquesta experiència, quines
modificacions de l’oferta pública es plantegen per
la temporada 2021, sobretot pel que fa a terrasses
i platges, entre d’altres?

MAURICI JIMÉNEZ RUIZ, Alcalde de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró

- Quin balanç fa de la temporada d’estiu tenint en
compte tots els condicionants provocats per la
pandèmia?
- En general ha estat millor del que ens esperàvem
en el moment que vam sortir del confinament, però
òbviament pitjor que l’anterior de 2019 arran de la
pèrdua de tres mesos amb campanyes molt valuoses
com són la Setmana Santa o el pont de l’1 de maig.
Hem tingut principalment visitants nacionals, de
segona residència o de curtes estades, que han fet ús
dels serveis turístics amb ocupacions i tiquets mitjos
diferents als que fa habitualment un turista, que
han generat volum i activitat, però que no han pogut
mantenir la mateixa intensitat de despesa.

- La població de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró
ha tingut una bona resposta a l’hora d’acatar les
normatives que han anat sorgint per combatre la
COVID? I els estiuejants?

- L’evolució de la COVID-19 al municipi s’ha mogut
sempre en índexs molt baixos de contagi durant
tot el confinament, gràcies als veïns que han
actuat majoritàriament amb responsabilitat. Hem
vist augmentar el nombre de contagis en el pic
de l’estiu, com a resultat d’haver multiplicat per
10 la nostra població, però no hem tingut brots
que epidemiològicament hagin estat de risc, i un
percentatge molt alt de visitants han actuat seguint
recomanacions i alhora les han agraït.

- S’han segmentat les platges per zones establintne un aforament limitat controlat per socorristes,
Policia Local i un nou equip de 35 informadors al
ciutadà incorporats a principis d’estiu. A més, des
de la Unitat de Serveis Municipals s’ha ampliat la
neteja, la desinfecció i la presència d’Agents Cívics
a les platges.

- Considera que es fa més difícil adaptar la normativa
a la realitat en un indret que viu del turisme?

- Fa temps que Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró
aposta pel turisme familiar. És aquest tipus de
turisme el que ha permès obtenir millors resultats
que en d’altres poblacions de la Costa Brava?

- Durant la temporada d’estiu tots els explotadors
volen poder donar el màxim, perquè saben que en
condicions normals suposa el 60% dels ingressos
anuals. Enguany, però, en aquests tres mesos hi
estaven en joc fins al 90% per intentar recuperar
tot allò que no s’havia pogut ingressar durant el
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- Per a nosaltres, turisme familiar significa que
tothom ha de poder trobar un entorn i un medi
amb serveis i propostes públiques i privades
complementàries entre si i alhora ajustades a la
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- Hi ha dues projeccions sobre la taula per al 2021:
un estiu COVID o bé un estiu post COVID. Ambdues
parteixen de la experiència d’aquest 2020, amb
més o menys restriccions. Ara és massa aviat per
decidir quin desenvolupament caldrà fer però de
ben segur que, com a destinació, haurem de tornar
a fer la feina de situar-nos com a destinació segura,
atractiva, amb propostes adaptades a la situació, i
amb la millor versió de nosaltres mateixos, tant en
l’àmbit públic com en el privat.
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BENVINGUTS A L’ASSOCIACIÓ

LA 24ª EDICIÓ DE LA BECA XIQUET SABATER
PREMIA UNA ESTUDIANT AMB 3.000 €

Nous socis

Jo Sanmartí destinarà els diners de la beca en cursar el Màster en
Direcció i Planificació del Turisme a la Universitat de Girona (UDG)

Donem la benvinguda a la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre a Restaurant Kumö,
Restaurant Les Voltes de Calella By Es Portal, Hotel Petit Convent i Hotel Hanoi.

Restaurant Kumö de Calella de Palafrugell

Restaurant Les Voltes By Es Portal de Calella de Palafrugell

Hotel Petit Convent de Begur

Hotel Hanoi de Begur

Alumnes i jurat de la Beca Xiquet Sabater 2020

El restaurant Els Tinars (Llagostera) va acollir el passat 16 de
juliol l’acte d’entrega de la Beca i de l’Ajut ‘Xiquet Sabater’,
que atorga la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de
la Costa Brava Centre 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.
En la seva 24a edició, la Beca Xiquet Sabater es va atorgar
a Jo Sanmartí Vives per tal que pogués cursar el Màster
en Direcció i Planificació del Turisme a la Universitat de
Girona (UdG). Després de reunir-se, els membres del
tribunal van concedir una beca de 3.000€ a Sanmartí pel
seu treball de final de grau “El valor afegit que aporten
les dades en la gestió de destinacions: la importància
del Gestor Estadístic de la Generalitat de Catalunya”. El
treball de Jo Sanmartí analitza la base de dades d’aquesta

Procès de selecció dels guanyadors

eina creada per la Direcció General de Turisme amb
l’objectiu d’observar les similituds que s’estableixen entre
els diferents municipis catalans.
Enguany també es va atorgar l’Ajut Xiquet Sabater, una
beca destinada a estudiants de cicles formatius de grau
superior de la família professional d’hoteleria i turisme.
Les guanyadores de l’Ajut -cadascuna amb 500€- van
ser Amina Aourag (Grau Superior de Guia, Informació i
Assistència Turística de l’INS Baix Empordà) i Cristina
Comadevall (Cicle Formatiu de Grau Superior d’Agències
de Viatges i Gestió d’Esdeveniments de l’Escola
d’Hostaleria i Turisme de Girona).
El jurat encarregat d’escollir els guanyadors estava
format per: Sra. Bàrbara Hallé, directora de l’Hotel Sant
Roc i presidenta de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria
i Turisme de la Costa Brava Centre; Sr. Norbert Bes,
director del Patronat de Turisme Costa Brava Girona;
Sr. Francesc Gómez, director de l’Oficina de Caixabank
de Palafrugell; Sr. Joaquim Majó, degà de la Facultat de
Turisme de la UdG; Sr. Gonzalo Herrero, director de
l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona; Sr. Joan Manel
Borromeo, director de l’INS Baix Empordà de Palafrugell,
i el Sr. Jordi Mias, director de l’Hotel Carlemany 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.
6
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LA UNIÓ ESTRENA LES NOVES GUIES
D’ALLOTJAMENTS I DE RESTAURANTS I BARS
2020/2021

ARA ÉS EL MOMENT D’APOSTAR PER LA
FORMACIÓ
El departament de formació de la Unió d’Empresaris
d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre està
més actiu que mai. Sou molts els associats que aquests
mesos heu apostat per formar als vostres equips per
tal de millorar la capacitació dels professionals i la
productivitat de l’establiment.
En les adversitats hem de trobar oportunitats: aprofitem
el temps per millorar les aptituds del nostre equip de
treball.
Nosaltres ens encarreguem de programar la formació i
de la gestió de la bonificació. Us ho posem fàcil amb els
nostres cursos:

PRESENCIALS:
Formacions programades a les nostres aules de Costa
Brava Centre.

A MIDA:
Unió d’Empresaris
d’Hostaleria i Turisme

Trieu les formacions que més us interessin i us les venim
a impartir a les vostres instal·lacions, adaptades a les
vostres necessitats.

COSTA BRAVA CENTRE

ONLINE:

Enguany, la Guia d’Allotjaments junt amb la Guia de
Restaurants i Bars de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria
i Turisme Costa Brava Centre han estat publicades més
tard del previst, entre finals de juliol i inicis d’agost,
degut a que la seva edició va quedar parada durant el
confinament a causa de la Covid-19.
No obstant, amb la tornada a la nova normalitat, les guies
van reprendre la seva edició i van tirar endavant tal i com
estaven previstes, amb la novetat que aquest any s’han
maquetat sota un nou format vertical, amb una estructura
més dinàmica, fàcil i àgil de consultar per als usuaris.

Amb una portada més dura i un disseny més atractiu,
les noves guies inclouen tota la informació actualitzada
de cadascun dels establiments associats, uns 400
aproximadament entre hotels, hostals, càmpings,
restaurants i bars.
Aquestes publicacions es distribueixen a les oficines
de turisme, consells comarcals, punts d’interès turístic
i a tots els membres de l’associació, per tal de facilitar
l’arribada al públic final. També es poden descarregar les
versions en digital directament des del nostre portal web,
en la següent adreça:

WEBINARS:
Contingut formatiu que s’imparteix en directe a través
d’Internet. És una formació interactiva ja que podeu
veure al professor, alhora que veureu els esquemes,
resums, vídeos i interactuareu amb el grup des de casa
o a la feina.

Cursos online individuals per fer on i quan vulgueu.

A més, aquest segon semestre hem programat
dos cursos gratuïts exclusius pels associats/des:
màrqueting turístic i tècniques per a la gestió d’equips
multigeneracionals.

Demaneu més informació sobre quin és el vostre crèdit per fer formació gratuïta. Recordeu que
aquest crèdit caduca el 31 de desembre. No deixeu perdre l’oportunitat d’aportar encara més
professionalitat al vostre negoci.

Míriam Díaz

www.grupcostabravacentre.com/ca/publicacions

mdiaz@grupcostabravacentre.com
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QUÈ SÓN ELS ODS I COM PODEN CONTRIBUIR EN
EL TURISME? III
Què són els ODS?
Tal i com us hem explicat en anteriors números de la revista, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS),
es van adoptar per tots els estats membres el 2015 com
una crida universal per posar fi a la pobresa, protegir el
planeta i garantir que totes les persones gaudeixin de pau
i prosperitat l’any 2030.
Els 17 ODS estan integrats, ja que reconeixen que les intervencions en una àrea afectaran els resultats d’altres i
que el desenvolupament ha d’equilibrar la sostenibilitat
mediambiental, econòmica i social.

A continuació, i durant els propers articles, explicarem la
contribució que pot fer el turisme a cada “ODS”segons la
Organització Mundial del Turisme, i quins criteris podem
fer servir per autoavaluar-nos com a destinació o empresa
en el seu assoliment, segons la Red Espanyola para el Desarrollo Sostenible i l’Instituto de Turismo Responsable.

Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

10.1 - Es desenvolupen polítiques d’integració social
que persegueixin l’eliminació d’elements discriminatoris
i garanteixin la igualtat d’oportunitats de tota la població, vetllant especialment per la integració de la població
menys afavorida.

Una ciutat que no està preparada pels
seus ciutadans, no ho està pels turistes.
El turisme sostenible té la capacitat de
millorar les infraestructures urbanes i
l’accessibilitat universal, de promoure
la regeneració d’àrees en decadència
i de preservar el patrimoni cultural i natural, actius dels

11.3 - Es transmeten, a través d’iniciatives i projectes relacionats amb el turisme, els coneixements locals relacionats
amb les tradicions i el patrimoni cultural immaterial, de manera que sigui transmesa i integrada eficaçment en l’activitat turística.

ncolomer@grupcostabravacentre.com

Reduir la desigualtat

Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles

quals depenen del turisme. Una major inversió en infraestructura verda (transports més eficients, menor contaminació de l’aire, conservació dels indrets del patrimoni i espais
oberts, etc) hauria de donar com a resultat unes ciutats més
intel·ligents i verdes de les que podrien beneficiar-se no només els seus habitants, sinó també els turistes.

11.4 - S’eviten els fenòmens de massificació turística (overtourism) i es vigila que l’adopció del desenvolupament turístic no incideixi negativament sobre els elements bàsics de la
vida dels habitants, com l’encariment dels habitatges i dels
lloguers, desplaçament de la població i accés als espais públics i patrimonials, etc.
11.5 - Es desenvolupen programes per la mobilitat sostenible i per l’accessibilitat universal tant pels indrets i béns
d’interès turístic com pels indrets i estructures de major importància en les ciutats i comunitats turístiques.

COM PUC AVALUAR EL SEU ASSOLIMENT?

L’any 2014, els països menys avançats (PMA) van rebre
16.400 milions de dòlars dels EUA en exportacions derivades del turisme internacional, xifra que suposava 2.500
milions de dòlars l’any 2000. Aquest augment considerable ha convertit el turisme en un pilar important de les
economies (constituint el 7% del total de les exportacions)
i ha ajudat alguns a superar la condició de PMA.

COM PUC AVALUAR EL SEU ASSOLIMENT?

Des de Costa Brava Centre estem a la teva
disposició per ajudar-te a fer el teu negoci més
sostenible. Demana’ns més informació sobre els
“ODS”, la Carta Europea de Turisme Sostenible,
Biosphere, ISO 14001 o l’EMAS, a

QUÈ PUC FER PER CONTRIBUIR-HI?

El turisme pot ser una eina poderosa de progrés comunitari i reducció
de la desigualtat si involucra en el seu
desenvolupament a la població local i a
tots els agents claus. El sector pot contribuir a la renovació urbana i al desenvolupament rural, i a reduir els desequilibris regionals, brindant a les comunitats l’oportunitat
de prosperar en el seu lloc d’origen. El turisme és també un
mitjà efectiu per tal que els països en desenvolupament
participin en l’economia mundial.

QUÈ PUC FER PER CONTRIBUIR-HI?

10.2 - Es desenvolupen mesures dirigides a garantir
l’accessibilitat universal en tots els escalafons de la cadena de valor del turisme, incloent-hi els entorns físics
i digitals, els sistemes de transport, i la completa gamma
d’instal·lacions en els sectors de l’hostaleria, els serveis i
les activitats turístiques.
10.3 - Es fomenta i promou l’ingrés de les PIMES locals
en tots escalafons de la cadena de valor del turisme i
s’evita la concentració del poder econòmic en les mans
de pocs, amb l’objectiu de diversificar la distribució dels
beneficis que comporta el turisme.

11.1- Es desenvolupa una planificació territorial estratègica que afavoreixi la sostenibilitat del model turístic, la seva
integració territorial, urbana, social i ambiental, i que contempli la conservació del patrimoni natural i cultural, amb
especial atenció al patrimoni intangible donada la seva extrema vulnerabilitat.
11.2 - Es generen productes i activitats turístiques sustentades en el patrimoni natural i cultural, respectuosos amb
els criteris d’autenticitat i integritat dels béns.
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Un sector turístic que adopta pràctiques
de consum i producció sostenibles pot
tenir un paper significatiu en la transició
cap a la sostenibilitat. Per això, tal com
s’assenyala a l’objectiu 12.b de l’objectiu
12, és imprescindible <<Elaborar i aplicar instruments per vigilar els efectes en
el desenvolupament sostenible, a fi d’aconseguir un turisme
sostenible que crea llocs de treball i promou la cultura i els
productes locals>>. El programa de turisme sostenible del
marc desenal de programes sobre modalitats de consum
i producció sostenibles (10YFP) aspira a desenvolupar
aquestes pràctiques del programa de desenvolupament
sostenible, que inclouran iniciatives d’ús eficient dels recursos que arrodoniran en uns millors resultats econòmics,
socials i ambientals.

12.1 - Es disposa d’una política de compres que prioritza el
consum de les produccions i els serveis locals i sostenibles
en el conjunt de les seves operacions.
12.2 - Es garanteix la recollida selectiva i el màxim reciclatge
dels residus produïts per l’activitat turística, així com la seva
adequada posició.
12.3 - Es minimitzen les entrades externes i la generació de
residus, reduint la dependència del destí ocasionada pel turisme i augmentant el consum de proximitat.
12.4 - Es desenvolupen criteris de producció i consum responsable en tota la cadena de valor turístic en els àmbits
polític i privat.
12.5 - S’activen col·laboracions estretes entre els destins
i les regions emissores, per tal que tant la demanda com
l’oferta de turisme s’acoplin als criteris de sostenibilitat.
12.6 - S’involucra als operadors turístics per tal que ofereixin productes sostenibles, i al mateix temps, exigeixin paràmetres de sostenibilitat fort en les comunitats receptores.

Adoptar mesures urgents per pal·liar el canvi climàtic i els
seus efectes

13.1 - Es generen programes i iniciatives orientades a reduir i/o compensar la petjada de carboni en el destí.

El turisme contribueix al canvi climàtic i
al mateix temps, es veu afectat pel mateix. Per això, és necessari que el sector
tingui un paper protagonista en la resposta global al canvi climàtic. Reduint
el consum d’energia i utilitzant fonts
renovables, especialment en el sector del transport i l’allotjament, el turisme pot ajudar a abordar un dels reptes més
urgents de la nostra època.

13.2 - Es promou la mobilitat sostenible en i cap els destins,
incloent els mitjans de transport públic i els sistemes de mobilitat alternatius de 0 o baixes emissions.
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13.3 - Es generen programes i iniciatives, orientades a augmentar la resistència i l’adaptació del sector turístic, dels
destins i de les comunitats d’acollida dels canvis climàtics.

Aula Gastronòmica de l’Empordà

Aula Gastronòmica de l’Empordà

AQUEST ESTIU S’HA DUT A TERME EL
TRADICIONAL ‘TALLER D’ESTIU’ DE L’AULA
GASTRONÒMICA DE L’EMPORDÀ ADAPTAT A LA
NOVA NORMALITAT

INDHOS

El curs, dirigit a nens i nenes d’entre 6 i 14 anys, s’ha celebrat durant els
mesos de juliol i agost amb les mesures de seguretat pertinents

Indhos Texgrup segueix oferint un gran ventall de serveis
en roba laboral i tot tipus d’estampació tèxtil i productes
de promoció publicitària.
Com a novetat, ara també ofereix mascaretes de microfibra personalitzades, a tot color, amb disseny adaptat i
sense mínim d’unitats.

Per demanar pressupost, envia el teu logotip i les
unitats que necessites a
indhos@indhos.com

MASCARETES PERSONALITZADES

Nens i nenes del Taller d’Estiu de l’Aula complint amb les normatives de distància, seguretat i l’ús de mascaretes.

Un cop superada la pandèmia a inicis d’estiu i immersos en
la nova normalitat, l’Aula Gastronòmica de l’Empordà va
decidir tirar endavant amb un dels seus clàssics: el ‘Taller
d’Estiu’ per a nens i nenes d’entre 6 i 14 anys.
Durant el mes de juliol i la primera quinzena d’agost, les
instal·lacions de l’Aula Gastronòmica de l’Empordà, situada a Vall-llobrega, han acollit un curs en el qual els més
petits de la casa han après i s’han divertit amb la cuina.
Sota la tutela dels professors David Lamana i Roser Moncayo, els nens i nenes han après a treballar en equip i han
realitzat tot tipus de receptes. Aquest any el receptari ha
estat molt variat, cada dia els alumnes del taller han realitzat una o dues receptes depenent de la dificultat i el
temps d’elaboració de cadascuna, entre les quals: massa
de pizza, bombes de patata i carn picada, canelons de verdures amb botifarra, carbassó farcit, cuixes de pollastre
farcides, arròs, fideuà, sushi o hamburgueses vegetals; i
també tota mena de postres com coca de recapte, coulant
de xocolata, creps dolces i salades, flam de taronja o pastís
de formatge.
A més, cada divendres han realitzat un concurs on els nens
i nenes han triat una recepta, han fet l’elaboració i, al final
de la classe, l’han mostrat als seus companys i companyes
tot explicant l’elaboració i el procés que han realitzat.

Amb l’objectiu de garantir la salut dels participants i atenent a les recomanacions de les autoritats sanitàries, enguany el ‘Taller d’Estiu’ s’ha dut a terme complint una sèrie
de pautes com la separació de 2 metres entre taules; l’ús
individual d’estris de treball (bol, fusta, ganivet i pelador);
l’obligatorietat de mesurar la temperatura corporal, portar mascareta, fer ús del gel hidroalcohòlic; i la limitació
de l’aforament.

LOGO

Mascaretes
amb el logo de l’ empresa

D’aquest darrer punt cal destacar que el ‘Taller d’Estiu’
s’ha dividit en diferents franges horàries (de dilluns a divendres de 9h a 13h i de 15h a 19h) amb un màxim de 15
alumnes per classe.

demana
pressupost

Tot i les restriccions, el curs ha tingut una bona acollida i
fins a 24 nens i nenes han realitzat el taller durant el mes
de juliol, mentre que durant la primera quinzena d’agost
ho han fet 14 alumnes.

demana
pressupost

Una edició en què els nens i nenes s’han adaptat molt bé a la
nova normalitat i han complert estrictament amb els protocols de neteja i desinfecció establerts, rentant-se les mans
a cada moment, portant mascareta durant tota la sessió i
desinfectant el lloc de treball després de cada elaboració.
Us esperem l’any vinent amb les mateixes ganes i il·lusió
de sempre!
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sense mínim
d’unitats

sense mínim
d’unitats

Aula Gastronòmica de l’Empordà

Aula Gastronòmica de l’Empordà

CURSOS TEMÀTICS

OLIS BARGALLÓ APOSTA TAMBÉ PER L’OLI
D’OLIVA VERGE EXTRA ECOLÒGIC

BATCH COOKING

TALLER DE SUSHI, MAKI i NIGIRI
Data:
22 d’octubre

Data:
19 de novembre

Horari:
19.00 h a 21.00 h

Horari:
19.00 h a 21.00 h

A càrrec de:
Lucia Gargallo

A càrrec de:
Míriam Fontanet

BARISTA (NIVELL I)

Des dels seus orígens, però ara molt més, Olis Bargalló es preocupa per la salut dels seus clients, però també pel medi ambient. És
per aquest motiu, que aquest 2020 la firma centenària ha llançat el
seu primer Oli d’Oliva Verge Extra Ecològic, un oli elaborat amb
les millors olives de la nostra terra, i certificat pel Consell Català
de Producció Agrària Ecològica (CCPAE), organisme que regula els
productes de màxima qualitat i respectuosos amb el medi ambient.

REBOSTERIA FESTIVA SALUDABLE

Data:
30 de novembre

Data:
10 de desembre

Horari:
16.00 h a 19.00 h

Horari:
19.00 h a 21.00 h

A càrrec de:
Imma Vila
(Cafès Cornellà)

A càrrec de:
Míriam Fontanet

L’ Oli d’Oliva Verge Extra Ecològic Bargalló és un oli d’alta qualitat,
resultat d’un coupage exclusiu, una selecció de les millors olives,
elaborat amb cura i amb tota l’experiència d’una casa amb tradició
olivarera des del 1850.
De sabor equilibrat i agradable, i de color daurat amb un toc verd
fosc, l’Oli d’Oliva Verge Extra Ecològic Bargalló és ideal per a gaudir de l’essència de la dieta mediterrània.
L’oli es presenta en ampolla de vidre verd fosc, per mantenir millor
les qualitats organolèptiques del producte, i en envasos de 750 ml.,
per facilitar el seu ús tant a les cuines com a les taules.

JORNADES
INNOVACIONS EN PASTISSERIA

NOVES APLICACIONS AMB OZÓ
PER HOSTALERIA

Data: 29 d’octubre

Aposta clara per la sostenibilitat i el medi ambient
D’aquesta manera i amb aquest nou llançament, la firma
centenària reforça el seu posicionament cap a la cura
del medi ambient, la sostenibilitat i l’ecologisme. De fet,
aquest estiu passat també ha llançat i patentat les noves fundes higièniques d’un sol ús (elaborades en paper
100% reciclat i biodegradable), per a les seves ampolles
d’oli i de vinagre de 250 ml. dels restaurants, donant una
opció més ecològica i de qualitat als restauradors, front
la recomanació de les autoritats a fer ús de les monodosi
d’olis i de vinagres. Amb aquestes fundes el restaurador
pot oferir la total seguretat al comensal de que l’ampolla
està neta i lliure de virus.

Data: 12 de novembre

Horari: 16.00 h a 19.00 h

Horari: 10.00 h a 12.00 h

A càrrec de:
Sosa Ingredients

A càrrec de:
Ginés Guillén (PEC Projects)

Gratuïta

Gratuïta

TALLER PER A NENS I NENES
TALLER DE PANELLETS

TALLER DE NADAL
Olis Bargalló, passió pel món de l’oli des del 1850

TEMARI:
		
		

Panellets de pinyons
Panellets de coco
Panellets de xocolata

Data: 24 d’octubre
Horari: 10.00 h a 13.00 h

Preu: 20 € / pax

TEMARI:

Olis Bargalló va ser fundada
al 1850 a Castellví de Rosanes (Baix Llobregat). Des de
la seva fundació fins al dia
d’avui, Olis Bargalló ha sentit i sent passió pel món de
l’oli, una passió que els ha impulsat sempre a buscar i
seleccionar els millors productes per a portar-los a les
cuines professionals i amateurs. Amb el pas del temps,
han demostrat la seva flexibilitat adaptant-se als nous
temps i als nous consumidors, per a satisfer tant als

Tió de Nadal
Cupcakes i petit fours nadalencs
Figuretes de massapà
Estrelles de Nadal

Data: 28, 29, 30 i 31 de desembre
Horari: 10.00 h a 13.00 h
Preu: 55 € / pax
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cuiners de les llars, com les necessitats dels xefs dels
millors establiments.
De fet, a Olis Bargalló es creu fermament en la necessitat de consolidar la cultura de l’oli d’oliva en el nostre país. Per això, a més d’oferir una àmplia gamma de
productes relacionats amb el món de l’oli (olis d’oliva
verge extra premium i altres gammes d’olis d’oliva, olis
aromatitzats, olis vegetals per a fregir -especial hostaleria-, olives -per a restaurants i bars-, perles d’oli, i
vinagres i agredolços), la firma ofereix nombrosos tallers, classes magistrats i tastos. L’objectiu, compartir el
coneixement que tenen de l’or líquid a la societat.

La Cuina de l’Empordanet

La Cuina de l’Empordanet
EL COL·LECTIU DE LA CUINA DE L’EMPORDANET
PRESENTA L’ESPERAT LLIBRE DELS SEUS 25 ANYS
D’HISTÒRIA

LA CUINA DE L’EMPORDANET ES MULLA PER
L’ESCLEROSI MÚLTIPLE
Amb aquesta s’aconsegueix que, un dia a l’any, tothom pugui
mostrar la solidaritat vers les persones amb Esclerosi Múltiple, amb un petit gest com és mullar-se a les piscines que
participen en la campanya.

L’acte va comptar amb les intervencions de Martí Sabrià (gerent del grup Costa
Brava Centre), Gemma Garcia (editora del llibre), Miquel Martín (escriptor),
Vicenç Fajardo (president del col·lectiu) i Josep Piferrer (alcalde de Palafrugell)

La part que correspon als restaurants i en la que ha participat en concret La Cuina de l’Empordanet, ha consistit en
seleccionar un plat de la carta de cadascun dels restaurants
membres del col·lectiu i destinar un euro a la recaptació de
la Fundació Esclerosi Múltiple, tenint en compte que l’aportació mínima havia de ser de 100 euros (100 plats).

Cuina de l’Empordanet, Vicenç Fajardo, va voler destacar el
treball en equip i l’orgull de formar part d’un col·lectiu que
representa la marca ‘Empordà’ arreu.
L’encarregat de concloure el torn d’intervencions va ser
l’alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, que citant a Pla, va
recordar el valor “dels productes pocs viatjats” i de la importància de tenir uns artistes -fent referència als membres
de La Cuina de l’Empordanet- que els sàpiguen interpretar
i donar un valor afegit.

Acte de presentació del llibre dels 25 anys de la Cuina de l’Empordanet
a l’Hotel El Far de Llafranc

El passat diumenge 28 de juny al migdia el Far Hotel de Sant
Sebastià va acollir la presentació del llibre commemoratiu
dels 25 anys de La Cuina de l’Empordanet. Després de mesos de feina i també d’espera -la presentació es va ajornar
per la pandèmia- el llibre ja és una realitat i ha tingut una
gran acollida.
La jornada va arrencar amb la visita dels xefs membres del
col·lectiu al mercat de Palafrugell, lloc en el qual van poder
interactuar amb els mercaders. Tot seguit, els representants de La Cuina de l’Empordanet van desplaçar-se fins a
l’Hotel El Far de Llafranc per assistir a l’acte de presentació
del llibre.
El primer en parlar va ser el gerent del Grup Costa Brava i
un dels autors de la publicació, Martí Sabrià, que va aprofitar
l’ocasió per parlar de l’origen de La Cuina de l’Empordanet;
per avançar i aprofundir alguns continguts del llibre; i també per “agrair la tasca de tots els que ho han fet possible”. En
termes similars es va expressar la responsable d’Edicions
Vitel·la, Gemma Garcia, que durant la seva intervenció es va
mostrar “molt orgullosa” d’haver pogut participar en l’edició
d’una publicació d’aquestes característiques.
A l’acte també va intervenir l’escriptor Miquel Martín, autor
d’un dels capítols del llibre. L’escriptor va reconèixer que a
l’hora de parlar sobre l’Empordà sentia cert respecte, ja que
prèviament ja n’havien parlat figures de la talla de Josep Pla
i Víctor Català. Ja a la part final de l’acte, el president de La

El llibre
Per tal de commemorar l’aniversari de la constitució formal
del col·lectiu, es va decidir recollir, en un llibre de format
gran i òptim per a regalar, la cultura gastronòmica d’aquest
petit i magnífic indret de l’Empordà.
Les prop de 300 pàgines del llibre, editades per Edicions
Vitel·la i acompanyades d’unes fotografies espectaculars -la
majoria fetes pel fotògraf Lluís Català- són el testimoni físic
d’un llegat que arrenca a la dècada dels 70 i que s’estén fins
als nostres dies.
Els reconeguts Joan Roca i Ferran Adrià s’encarreguen del
pròleg i l’epíleg del llibre; Salvador Garcia Arbós recorda
els ‘Cinc Magnífics’ (Jaume Font, Carles Camós, Jordi Budó,
Lluís Cruañas, Eduard Gascons i Josep Font); Xavier Pla redescobreix la figura de l’escriptor Josep Pla i la seva relació
amb l’Empordanet; Pep Palau fa un repàs dels productes
que formen part de la gastronomia empordanesa; Miquel
Martín elogia el paisatge i la gent de l’Empordà; i Josep Maria Fonalleras parla del fet que la cuina empordanesa hagi
mantingut la seva essència malgrat l’arribada del turisme.
El llibre dels 25 anys de La Cuina
de l’Empordanet també inclou
reflexions del passat, present i
futur a càrrec de Martí Sabrià,
una descripció acurada dels cuiners del col·lectiu i un parell de
receptes dels establiments que
en formen part.
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A més, durant el mes d’agost també s’ha exposat als diferents locals membres de La Cuina de l’Empordanet el material de comunicació de la campanya per tal de donar visibilitat al projecte.

Durant el mes d’agost La Cuina de l’Empordanet ha participat en la campanya ‘Restaurants que es mullen per
l’Esclerosi Múltiple’, organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM).
Aquesta campanya s’inclou dins el ‘MULLA’T per l’Esclerosi
Múltiple’, la principal campanya de sensibilització i captació
de la FEM, i també la que té major repercussió mediàtica.

Amb tot, els establiments membres del col·lectiu gastronòmic se senten orgullosos de poder aportar el seu granet de
sorra en aquest gran projecte que dona suport a les 9.000
persones que pateixen Esclerosi Múltiple a Catalunya.
Si esteu interessats, vosaltres també podeu col·laborar
amb la campanya fent la vostra donació a través de la web:
https://www.mullat.cat/
Mullem-nos per l’Esclerosi Múltiple!

EXPOSICIÓ I VENDA COL·LECTIVA DE VAIXELLES
‘PARANT TAULA’ ALS COMERÇOS DE LA BISBAL
Des del passat 15 de juliol i fins al proper 19 d’octubre
roman activa la campanya d’exposició i venda de vaixelles
‘Parant Taula’ als comerços de la Bisbal d’Empordà.
Fins al gener d’aquest 2020 el Terracotta Museu ha acollit
l’exposició ‘Parant Taula’, una mostra de vaixelles fetes per
20 ceramistes de la Bisbal, inspirades pels restaurants del
nostre col·lectiu.
Avui, aquestes vaixelles es reparteixen pels comerços de la
Bisbal d’Empordà. A cada comerç, una vaixella! Podeu recórrer les botigues i, al mateix temps, gaudir de l’exposició
de la ceràmica de la Bisbal i de La Cuina de l’Empordanet.
Si us enamoreu d’una vaixella, ara la podeu comprar!
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Parant
taula
als comerços
de la Bisbal

Exposició i venda col·lectiva de vaixelles
Del 15 de juliol al 19 d’octubre
La Bisbal d’Empordà

Costa Brava Verd Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya

COMPARATIVA D’OCUPACIÓ DELS HOTELS RESPECTE DADES DEL 2019
És evident que la pandèmia ha afectat tot el sector del
turisme i l’hostaleria, ja sigui en més o menys mesura.
En aquest marc, des de Costa Brava Verd Hotels i Petits
Grans Hotels de Catalunya hem volgut fer un petit estudi
comparatiu amb dades del 2019 respecte aquest any, per
analitzar la davallada que hi ha hagut en l’ocupació dels
hotels socis de les nostres marques.
Així doncs, comparant els resultats d’ocupació dels mesos
de juny, juliol i agost, entre el 2019 i el 2020, hem extret
les següents dades:
Durant el mes de juny d’enguany l’ocupació ha baixat
considerablement degut a que, va ser llavors, quan es
van donar la majoria de reobertures dels hotels després
del confinament proclamat per l’estat d’alarma. És per
aquest motiu que en aquest mes es presenta la davallada
més gran, amb un -27,40% per Costa Brava Hotels (73%
d’ocupació al 2019 respecte un 45,60% aquest 2020),
un -12,45% per Blau Verd Hotels (49,59% d’ocupació al
2019 respecte un 37,14% aquest 2020), i un -13,06% per
Petits Grans Hotels de Catalunya (56,66% d’ocupació al
2019 respecte un 43,60% aquest 2020).

A partir d’aquí, durant el mes de juliol les reserves van
pujant poc a poc, marcant una diferència de -19,44% per
Costa Brava Hotels (86,52% d’ocupació al 2019 respecte
un 67,08% aquest 2020), un -9,19% per Blau Verd
Hotels (57,31% d’ocupació al 2019 respecte un 48,12%
aquest 2020), i un petit -2,38% per Petits Grans Hotels
de Catalunya (57,49% d’ocupació al 2019 respecte un
55,11% aquest 2020).
Ja en el mes d’agost aquesta diferència disminueix,
comptant un -16,49% per Costa Brava Hotels (93,41%
d’ocupació al 2019 respecte un 76,92% aquest 2020) i
un -1,56% per Blau Verd Hotels (74,29% d’ocupació al
2019 respecte un 72,73% aquest 2020), excepte per la
marca Petits Gran Hotels de Catalunya que mostra un
-6,67% (78,56% d’ocupació al 2019 respecte un 71,89%
aquest 2020).
Amb tot, aquestes dades ens fan ser optimistes tenint en
compte que la majoria de la demanda ha estat originada
per un públic nacional, que ha hagut de suplir la manca
d’un turisme internacional que acostumava a omplir els
hotels.

EL RESTAURANT ELS CAÇADORS DE RIBES CELEBRA 100 ANYS
D’HISTÒRIA
L’avi Ramón va substituir a la Pilar als fogons amb la
intenció de perfeccionar la tècnica de la seva dona.
Gràcies a aquesta sana competició va fer que la cuina de
la fonda pugés a l’escala del nivell gastronòmic i gaudís
d’un renom i prestigi destacats des de llavors.
Avui en dia, el restaurant Els Caçadors de Ribes serveix
una cuina catalana de mercat, honesta i de qualitat, on el
producte és el principal protagonista. És tot un referent
gastronòmic de la zona i aposta per consolidar receptes
d’una cuina basada en la qualitat dels productes i en la
senzillesa en la creació dels plats, cuidant fins a l’últim
detall i prioritzant la utilització de productes autòctons.
La família Pau-Solà, és a dir, Antoni Pau Comas, Carme
Solà Juncà i els seus fills Ramon, Juli, Anna i Neus són
la quarta generació d’Els Caçadors de Ribes. Tot va
començar quan el cafè que regentaven les ties-àvies
d’Antoni Pau a Ribes, l’any 1920, on hi servien berenars,
es va transformar en fonda de la mà d’en Ramon Pau i la
seva dona, la Pilar Comas.

En reconeixement a tot això, el restaurant és membre de
la Fundació Institut Català de la Cuina i de l’Slow Food
Catalunya KM0, a banda de ser membre de Blau Verd
Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya.

Llarga vida a una cuina plena d’èxits!
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Laboral - Fiscal

Cooperativa

NOVETATS EN LA PRÒRROGA DELS ERTO I
EXONERACIÓ DE QUOTES
1. Pròrroga dels ERTO fins el 30 de setembre
A partir del 29 de juny únicament es poden aplicar els ERTO
per causa de força major que s’hagin sol·licitat abans de
l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 24/2020, de 26 de
juny i, com a màxim, fins el 30 de setembre de 2020.
2. Dret a cobrar les prestacions per l’atur
Es manté el dret a cobrar la prestació de l’atur inclòs en
el cas de no haver cotitzat el mínim. Aquests mesos de
cobrament no restaran drets futurs a percebre l’atur. Les
prestacions per atur es mantindran fins el 30 de setembre,
excepte en cas dels fixos discontinus, que es prolongaran
fins el 31 de desembre.
3. Exoneració de quotes en ERTOs per força major total
Des de la publicació del Reial Decret Llei, els ERTO per força major total passen a ser “ERTO de transició” fins el 30
de setembre. Fins la publicació d’aquesta normativa, les
empreses amb menys de 50 treballadors acollides a ERTO
per força major total no havien de pagar cotitzacions a la
Seguretat Social. La novetat és que aquest tipus d’empreses ara sí hauran de pagar impostos, en concepte de cotitzacions a la Seguretat Social.
4. Exoneracions de quotes en ERTOs per força major parcial i ERTO per productivitat
En relació a aquest aspecte, el Reial Decret Llei introdueix
dues novetats a tenir en compte:
1. Fins el moment, aquesta ajuda en forma d’exoneració
de quotes a la Seguretat Social només estava contemplada pels expedients motivats per força major total o parcial. Ara també es contempla pels ERTOs per productivitat (ETOP).
2. En ambdues situacions de ERTO s’apliquen els mateixos percentatges que, com veurem a continuació, varien
en funció del número de treballadors de l’empresa.
D’aquesta manera, als ERTO per productivitat també se’ls
hi aplicarà.
Pel que fa al percentatge d’exoneracions de quotes a la Seguretat Social en cas d’ERTOs per força major parcial o
ERTO per productivitat ETOP:
• les empreses amb menys de 50 treballadors podran accedir a unes exoneracions del 60% pels empleats que hagin sigut reactivats i del 35% pels que segueixin en ERTO;

LA COOPERATIVA COSTA BRAVA CENTRE CREA UN APARTAT ESPECÍFIC
PER A PROVEÏDORS DE PRODUCTES I SERVEIS DAVANT LA COVID-19

• les empreses amb més de 50 treballadors en la seva
plantilla, tindran una exoneració del 40% pels empleats
que hagin tornat a treballar i del 25% pels que segueixin
suspesos/afectats per l’ERTO.
En termes d’exoneració de quotes a la Seguretat Social, el
nou Reial Decret Llei estableix les bases per actuar en cas
de nou rebrot de coronavirus.
5. Actuació en els ERTO per força major en cas de rebrot
El Reial Decret Llei fixa noves condicions per a què les empreses puguin acollir-se a ERTO per força major en cas de
rebrots: s’estén la força major total en cas, amb exoneracions del:
• 80% per empreses amb menys de 50 treballadors;
• i del 60% per les empreses que superen aquesta plantilla.

La crisi sanitària de la Covid-19 ha creat necessitats noves per tots aquells establiments dels sectors de la hostaleria i la restauració que s’han hagut d’adaptar a les
noves normatives de seguretat i higiene derivades de
l’afectació de la pandèmia. Per aquest motiu, la Cooperativa Costa Brava Centre ha estat en contacte amb nous
proveïdors especialitzats en material de desinfecció i neteja, i els ha publicat a la web a disposició dels socis que
ho vulguin consultar.
Trobareu tots els productes i serveis detallats a la pestanya “Productes i serveis Covid-19” en el menú inicial de
la pàgina web www.cooperativacostabravacentre.com.

PROQUIMIA NOU PROVEÏDOR DE LA COOPERATIVA
Aquesta empresa, de llarga
trajectòria i amb seu i producció a Catalunya, ofereix una
àmplia gamma de productes
amb solucions integrals per a
la neteja i desinfecció al sector
de l’hostaleria i la restauració.

6. Prohibició d’hores extres i externalització de tasques
Es prohibeix tant en les empreses que hagin aplicat ERTO
per força major com en aquelles que han aplicat un ERTO
per productivitat els següents aspectes:
• No es poden realitzar hores extraordinàries.
• No es poden establir noves externalitzacions de l’activitat.
• No es poden concertar noves contractacions directes
o indirectes a través d’empreses de treball temporal. No
obstant, les companyies en ERTO només podran contractar o externalitzar tasques si els treballadors del seu
centre de treball no poden per formació, capacitat i “altres
raons, productives, objectives i justificades” realitzar les
funcions de l’empleat que es contracta o del servei que
s’externalitza.
7. Compromís del manteniment del lloc de treball
Com s’estava fent des de la publicació del Reial Decret Llei
del 17 de març, s’haurà de mantenir el lloc de treball durant 6 mesos a aquells treballadors afectats per una suspensió o reducció de jornada.

8. Contractes temporals en ERTO i acomiadament per
causa objectiva
La norma mantindrà fins el 30 de setembre la “prohibició”
que va establir el Govern a l’acomiadament per causes objectives i la suspensió dels contractes temporals, inclosos
els formatius, de relleu i d’interinitat.
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A més, cal ressaltar que diversos productes de Proquimia
han estat inclosos com a productes autoritzats en el llistat

del Ministeri de Sanitat per la seva eficàcia contra el Coronavirus.
Destaquen també per la seva aposta per la sostenibilitat i
l’economia circular, amb els productes amb etiqueta ecològica Ecolabel.
A més, Proquimia ofereix una tarifa preferencial per a tots
els socis de la Unió d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, així com ràpels per consum a cooperativistes.

NOVES INCORPORACIONS AL GRUP COSTA BRAVA CENTRE
Aquest estiu la Cooperativa Costa Brava Centre ha incorporat a tres noves treballadores als departaments de laboral i fiscal-comptable.
En primer lloc, l’Ester Salichs, com a responsable del departament fiscal-comptable, amb formació en Econòmiques
per la UAB, i amb una experiència de més de 30 anys treballant en departaments fiscals i financers.
En segon lloc, l’Ariadna Ripoll, tècnica del departament de
laboral, amb formació en Grau Superior d’Administració i
Finances cursat a Girona, i emprenent la carrera de Relacions Laborals, amb 5 anys d’experiència en gestories de
laboral.
En tercer i últim lloc, la Lídia Torres, estudiant en pràctiques
Dual del Cicle Superior d’Administració i Finances de Palafrugell, que reforçarà ambdós departaments, laboral i fiscalcomptable. Benvingudes al grup, benvingudes a la família!
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Breus

Proveïdors Costa Brava Centre Cooperativa

L’Associació de Centres d’Immersió de la Costa Brava promociona el territori mitjançant la producció i emissió d’un vídeo
El passat mes de juliol l’Associació de Centres Turístics Subaquàtics Costa Brava Sub
va realitzar, en col·laboració amb el Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, un vídeo promocional de les activitats d’iniciació al món submarí.
El vídeo, realitzat a diferents zones emblemàtiques de la Costa Brava, mostra les diferents activitats que es poden fer en aquest magnífic entorn com són l’snorkel, el
submarinisme o els batejos d’immersió. L’objectiu del vídeo és la promoció del nostre
territori a nivell nacional i internacional, per tal d’atraure turistes a les nostres costes.

Aquest estiu s’ha distribuït la revista de l’associació Costa Brava Hotels de Luxe
edició 2020/2021
La revista, publicada en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès), recull tota la informació sobre els hotels membres de l’associació, així com el conjunt d’atractius de lleure,
cultura, serveis, paisatge i gastronomia del segment del luxe a la Costa Brava.

APERITIUS
Frit Ravich
Albert Taberner - 972 858 008

FOTOCOPIADORES, IMPRESSORES I TPV
Copicat
Xavier Sala - 972 400 515

CAFÈS, TES I INFUSIONS
Alma Teas
Rosa Larrègola – 972 23 68 68
Cafès Cornellà
Pere Cornellà - 972 476 300
Cafès Tupinamba
Daniel Sanz - 610 501 026
Tegust
Belinda Moreno - 972 104 504

INSTAL·LACIONS I TRACTAMENTS D’AIGUA
Puralia Waterlogic
900 848 777

CARNS I EMBOTITS
Carns J.Roura Bagué
Josep Roura - 972 630 407
Collverd
Joan Moliner - 972 509 341
Comercial Amat
Joan Mateu - 972 640 073
DOLÇOS I PA
La Fleca de l’Empordà
Xavier Sardà - 972 601 257
FRUITES, VERDURES I ESPECIALITATS
GASTRONÒMIQUES
Forpas Gastronomia
Ramon Foradada - 972 305 072
Fruita – Gastronomia Gonzalez
Ramon González - 972 315 126
Mel Muria
Enric Joan Porter - 678 484 884

La distribució de l’edició, prevista per Setmana Santa, es va ajornar fins a la reobertura dels
hotels un cop acabat l’estat d’alarma i es va aprofitar per precintar els exemplars de forma
individual. D’aquesta manera el lector pot tenir la garantia que l’exemplar que té a mans és
totalment segur.
La revista s’ha distribuït en oficines de turisme, tour operadors, agències de viatges i podeu
trobar-la també a tots els hotels pertanyents a l’associació Costa Brava Hotels de Luxe.

El col·lectiu La Cuina de l’Empordanet produeix 5.000 porta mascaretes corporatius
per repartir entre els seus clients
Durant el mes de juny, en plena etapa d’obertura d’establiments vinculats amb el turisme i la restauració després del confinament obligat a causa de la pandèmia mundial, els membres del col·lectiu La Cuina de l’Empordanet van decidir crear uns
porta mascaretes corporatius en col·laboració amb el Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, per tal d’oferir-los als seus clients.
En total es van produir 5.000 porta mascaretes, a repartir entre els diferents establiments membres del col·lectiu. Una
mostra més de la responsabilitat que demostra La Cuina de l’Empordanet davant les normatives sanitàries de seguretat i
higiene establertes pel govern, per tal de vetllar dia a dia per la seguretat dels seus treballadors i clients.

GELATS I LÀCTICS
Arasi Phasi
Anna i Núria Pérez - 972 171 197
Frigorífics del Moral
Joan Invernon - 669 395 318
OLIS
Olis Bargalló
Mireia Rovira - 93 773 67 70
PEIXOS I CONGELATS
Copesco & Sefrisa
Enric Ferriol - 902 200 980
Dispuig
Jordi Simó - 972 206 713
Peixos de Palamós
Octavi Obiol - 972 318 103
PLATS CUINATS
Cuinats Jotri
Josep Soler - 972 39 65 61

Q-Global assisteix a l’acte de lliurament dels distintius del Pla de Qualitat Turística
en Destinació (SICTED)
El passat dimecres 22 de juliol el departament de Q-Global va
assistir al lliurament dels distintius del Pla de Qualitat Turística
en Destinació (SICTED) organitzat pel Consell Comarcal del
Baix Empordà al Club Nàutic de l’Estartit.
El vicepresident i conseller comarcal de Turisme del Baix Empordà, Xavier Dilmé, junt amb l’alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, van ser els encarregats de lliurar els més de
60 diplomes a les diferents empreses i entitats adherides al
SICTED, moltes de les quals són clients del departament de
QGlobal.
Els diplomes es renoven anualment i l’objectiu d’aquestes distincions és oferir el millor servei amb les millors garanties, tot
perseguint la millora contínua i promovent un nivell bàsic de qualitat per a tots els serveis i recursos vinculats al turisme del
Baix Empordà.
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VINS I LICORS
Vins i licors Grau
Jordi Grau - 972 301 835
CONTRA EL FOC
Ignifugacions Generals
Ricard Juscafresa - 972 172 353
Seremex
Àlex Sanz - 902 105 070
ELECTRÒNICA
Mediamarkt
Oscar Domingo - 972 01 07 15
ESTALVI ENERGÈTIC I GESTOR
D’INSTAL·LACIONS
Green Elèctric
Sergi Illa - 972 64 10 10
Grup Aiterm
Belén Feliu Díaz - 972 502 566
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INTERNET I TELECOMUNICACIONS
Inforcelrà
Jaume Vidal - 972 49 24 27
MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS
Complet
Joan Reinoso - 681 34 79 64
Indegamma
Albert Cid Ramon - 938 718 023
PEC
Ginés Guillén - 972 208 387
MATALASSOS I BASES
Astral
Ramón Juanmartí - 647 622 796
Sonpura
Alberto Villalobos - 696 429 914
MOBILIARI I PARAMENT
Cadirafina
Lluís Espada - 938 890 684
Complet Hotel
Antoni Reinoso - 630 827 765
Lifra Contract
Elisenda Deordal - 93 886 37 38

Serveis de Neteja
Rafael Palma - 609 878 297
SERVEIS HIGIENICOSANITARS
Altimir
Carme Cernicharo - 630 533 050
SERVEIS DE BUGADERIA
MClean
Marc Carrera - 663 394 024
FERRETERIA
Miquel Espada
Àngel Espada - 972 300 954
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ
Oliveras Materials
Clara Cassú - 972 468 119
Rosa Gres
Jordi Cantacorps - 935 863 060
ASSESSORAMENT LEGAL I ASSEGURANCES
Apliser
Joan López - 972 20 60 13
ERSM Insurance Brokers
Anna Reinal - 972 21 28 00
Niro Grup S.C.
Eli Romero - 972 611 751
ASSESSORAMENT RESTAURACIÓ I CUINA
Agar
Xavier Beltran - 676 718 333

PISCINES, JARDINS I SAUNES
Neda Pool
Albert Ros - 972 600 534
Park’s
Mª Àngels Parés - 972 170 013

ARQUITECTURA I INTERIORISME
Anna Sabrià i Jordi Ginabreda
Anna Sabrià - 629 050 409
Ddisseny
Josep Maria Romo - 972 805 519

SOFTWARE I INFORMÀTICA
6con Sistemes de Control
Ramon Núñez - 972 317 558
Imàtica
David Lozano - 972 65 60 80
Informàtica 3
Virginia Barrera - 972 600 800
Refoodlution
Quim Sànchez- 689 014 380

ESDEVENIMENTS
Event DJ
Rafael Selva - 670 266 090

TELEVISIÓ
Beko Electrònica España – Grundig
Pedro Muñoz - 93 318 46 47

CONTROL DE PLAGUES I LEGIONEL·LA
BIP - Giroplagues
Antoni López - 639 777 994
Braut Eix Ambiental
Montserrat Braut - 93 881 63 71
Plaguisystem
Alejandro Moztezuma - 972 20 41 43
Qntrolplaga
972 104 349
EQUIPAMENT I PRODUCTES DE NETEJA
Lluís Costa Ros - Henkel
Lluís Costa - 972 830 521
Minea Química
Jesús Frigola- 972 232 611
Proquimia
Joaquim Brugada- 639 37 26 17
SERVEIS DE NETEJA
Centre ocupacional i especial de treball
Tramuntana
Pere Cañigueral - 972 305 629

IMPREMTA
Gràfiques Trema
Pere Garriga - 972 860 508
AMENITIES
Belart Amenities
Laura Viscasillas - 93 753 80 76
GASOIL, GAS I CONTRACTACIÓ ELÈCTRICA
Carburants Taravaus
Carles Castrillo - 972 527 420
Dyneff
Montse Boix - 972 40 53 06
Energestic
Javier Sin - 645 781 485
REGAL PUBLICITARI
Publiobsequi
Albert Quintilla - 972 76 93 93
SUBMINISTRES I EQUIPAMENT
Massegur
Salvador Jerez - 972 46 92 00
ROBA DE LLIT, TAULA I BANY. CORTINES
Agell Pallí
Miquel Agell - 650 132 403
ROBA DE TREBALL
Confeccions Tot Treball
Jaume Genabat - 629 648 937
Indhos
Francesc Pérez - 972 600 447

https://www.cooperativacostabravacentre.com/ca/proveidors-i-compres

Estalvia sense inversió

instal·lant panells solars d’autoconsum

Estalvi
Sense costos d’execusió i
amb reducció de la despesa
des del primer dia

Sostenibilitat

Assegurat

Compromís amb
el Medi Ambient

Sense preocupacions,
nosaltres ens encarregarem
de tota la gestió

Oferim la solució per la teva empresa
amb rènting d’autoconsum
Gaudeix dels avantatges de generar la teva pròpia energia
Pregunta’ns
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