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Editorial
PER A QUÈ SERVIM?
Aquests darrers mesos la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme ha patit un
important trasbals, atès que una bona part del seu equip tècnic, amb molts anys
d’estada a la casa, ha decidit emprendre altres viaranys professionals.
Això no és pas dolent donat que obliga a netejar calaixos i arxius i posar en ordre
temes que feia massa temps que ningú es replantejava i donava per bons.
Entre aquestes feines hi ha la de parlar amb socis que no veus gaire, perquè participen poc de les trobades i reunions, ja sigui perquè no són clients de serveis o simplement perquè deleguen en gent del seu equip.
Aleshores te n’adones que hi ha gent que tot i no fer servir de manera quotidiana els
serveis que l’entitat els ofereix, tenen una clara consciència de la necessitat de formar part d’una organització gremial per tal de poder fer front de manera conjunta
amb els altres empresaris del mateix sector, a les pretensions de l’administració local,
autonòmica o estatal, dels sindicats o d’empreses o entitats de caràcter privat com
Telefónica, SGAE, etc... que en la defensa legítima dels seus propis interessos poden
perjudicar de manera clara els també molt legítims interessos de les nostres empreses.
Al costat d’aquest empresariat responsable, conscient i solidari, i ha un altre grup
(afortunadament menor) que diu que no sap perquè paga o hauria de pagar 80 cèntims o un euro al dia.
Sense donar cap valor a que una colla de companys de professió, constituïts en junta directiva, dediquen hores del seu lleure sense cap retribució per a defensar els
interessos de totes les empreses del sector.
Sense donar valor a que un grup de professionals des de Vall-llobrega, altres des de
Girona (Federació d’Hostaleria), o des de Barcelona (Confederació d’Hostaleria) i
fins i tot des de Madrid (CEHAT), defensin els seus interessos, mentre ells se centren
en fer bé la seva feina i atendre els seus clients.
Per qui ho vulgui escoltar, d’aquesta defensa ha sortit almenys: la rebaixa dels drets
d’autor i el conveni que bonifica en un 15% aquestes tarifes als socis de Costa Brava
Centre; el retorn d’una part de l’impost turístic que es recapta a Catalunya a les
zones i municipis de la comarca; disposar de les taules salarials més baixes de Catalunya que generen un estalvi aproximat del 22% respecte el que val la cotització d’un
treballador aquí respecte a Barcelona o Tarragona; o l’escola d’hostaleria de Palafrugell que volien Blanes i Figueres...
Ser del gremi del teu sector i del teu territori és una obligació moral de qualsevol
empresari responsable.
Gràcies als molts que en sou i ajudeu-nos a convèncer als altres.
Bon estiu.
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Xerrem amb
BÀRBARA HALLÉ
Presidenta de la Unió d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre.

Foto: Bàrbara Hallé, presidenta entrant amb Montse Closas presidenta sortint.

Parlem amb Bàrbara Hallé, nova Presidenta de la Unió d’Hostaleria i Turisme
Costa Brava Centre.
Com a Presidenta de la Unió d’Hostaleria Costa Brava
Centre, quins són els objectius que s’ha marcat?

Com és la Unió d’Hostaleria Costa Brava Centre a dia
d’avui?

Fins avui s’ha fet molt bona feina, per tant, el meu objectiu és
seguir amb la mateixa manera de fer que va marcar la Montse. El que puc fer és actualitzar les necessitats reals que pugui tenir el nostre soci avui en dia. Tenim un munt d’imputs
diaris que ens permeten estar al dia de tot, per tant, una de
les grans avantatges de formar part d’un gremi queda obsoleta. Això vol dir que cal fer un esforç per potenciar els altres serveis, com pot ser la formació en tots els àmbits, que
ens permetrà professionalitzar més les nostres empreses.
La força que suposa un gremi davant l’administració per fer
front a tot tipus d’adversitats i sobretot el treball en equip
per seguir sent un referent.

L’Associació és una entitat viva, dinàmica, totalment orientada a atendre les necessitats dels empresaris del sector al
Baix Empordà. Tenim un equip de professionals altament
qualificats i, el que és més important, especialitzats en el
sector de la hostaleria. Som una entitat independent, sense
cap lligam que limiti la nostra capacitat per fer el que els nostres socis esperen de l’Associació: que els defensem allà on
calgui amb absoluta llibertat. Això fa que dia a dia nous establiments ens facin confiança i la base associativa de l’entitat
no pari d’eixamplar-se.
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Com ens comentava a l’inici, la missió de la Unió d’Hostaleria Costa Brava Centre és ajudar als empresaris
del sector. És la formació un dels puntals de l’entitat?
Sí, des de l’Associació ens esforcem per estar a l’avantguarda de les noves necessitats empresarials i poder oferir la
formació necessària perquè les empreses del nostre territori puguin assolir alts nivells de qualitat en el servei.
Si les empreses volen aconseguir ser cada cop més competitives no poden perdre de vista que un dels pilars per fer-ho
és la formació empresarial i això vol dir formar a tots i cadascun dels esglaons que conformen el seu equip i personal.

La Costa Brava és un destinació turística madura. Quines perspectives de millora creu que té?
Madura però no esgotada!!! Això vol dir que encara crec
que hi ha molta feina per fer, molt per desenvolupar i molt
per treballar.
Crec que tenim un país increïble i la nostra demarcació té el
potencial natural, cultural i també social per ser insuperable, i això es pot aconseguir amb treball. La nostra obligació
és fer de les nostres empreses les millors, ben mantingudes
i renovades amb un personal preparat i motivat i oferint un
producte de qualitat.
D’aquesta manera podrem ser exigents amb els nostres
ajuntaments, consells comarcals i patronat perquè estiguin
a la mateixa altura, mantenint els camins de ronda (per cert
sóc del parer que no ens adonem de lo increïbles que són),
condicionant les vies verdes perquè puguin ser de fàcil accés a tot tipus de target, actualitzant el nostre patrimoni
cultural i posant-lo al dia fent servir les noves tecnologies,
millorant les infrastructures, i un llarg etcètera.
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Insistint en aquest tema, fa anys que es parla d’allargar
la temporada turística. Què s’hauria de fer per tenir
obert tot l’any?
És complicat però no impossible, hauria de ser un gran esforç per part de tots. Podem treballar per allargar la temporada, però hem de tenir en compte que hi ha altres factors com el clima que fan que no puguem ser una destinació
turística tot l’any com a mínim a curt termini. Allargar la
temporada és molt difícil però ho podem aconseguir si optimitzem les eines que tenim al nostre abast, com companyies
aèries i touroperadors perquè facin créixer la temporalitat,
se’ls ha d’incentivar d’alguna manera perquè portin més turistes fora de l’època d’estiu.

Ens arriben notícies de noves inversions hoteleres a
la zona, és indicatiu de que s’està reactivant el sector?
L’aturada inversora en el sector es deu a una sèrie de factors, com la conjuntura econòmica o la falta de finançament
però, ara, el sector s’està reactivant per l’obertura creditícia
i l’augment de la demanda i ha provocat que hi hagi noves inversions.
De tota manera, cal mesurar-ho i dimensionar-ho. Podrien
ser necessàries més places hoteleres però també se’n podrien reformar d’existents, aquest és el meu parer.

Creu que aquesta temporada continuarà amb tendència a l’alça?
Es nota una recuperació sobretot en els hàbits dels turistes
nacionals, els que treballen més amb altres mercats potser
no ho notin tant, però tot influeix. Es nota més despesa,
menys contenció, en definitiva, més alegria. Els problemes
internacionals han influenciat definitivament en aquesta
millora, malauradament. Ara bé, insisteixo: cal no perdre el
tren i fer les coses bé.

Associació
BENVINGUTS A L’ASSOCIACIÓ

1

Nous socis segon trimestre 2016
Volem donar la benvinguda als 7 nous socis que s’han
incorporat durant aquest segon trimestre de l’any:
2

1. Hotel L’ Aixart, d’Aiguablava
2. La Devesa de Tor, de Tor
3. Hotel El Cau del Papipou, de Peratallada
4. Restaurant La Vil·la, de Corçà
5. Restaurant L’ Arròs, de Palamós
6. Restaurant Maruja Limón, de Pals
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7. Restaurant La Plata, de Palamós

BENVINGUTS!
4

5

6

Olis Bargalló nace en 1850 con una pasión
extraordinaria por el mundo de la aceituna y del aceite
de oliva virgen extra.
Desde la primera prensada Olis Bargalló ha trabajado para
ofrecer al público el mejor aceite de oliva virgen extra del
mercado, de sabor único e inolvidable.

Pol Ind Rosanes | Carrer de França, 5, 08769 | Castellví de Rosanes | Barcelona (Spain)
Tel. +34 93 773 67 70 | Fax +34 93 773 67 74 | info@olisbargallo.com
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Associació
XX BECA XIQUET SABATER
La Beca Xiquet Sabater arriba a la seva segona dècada

Ja són 20 edicions que es convoquen de la Beca Xiquet Sabater, una iniciativa de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i
Turisme de la Costa Brava Centre juntament amb l’Hotel
Aigua Blava i amb la col·laboració del Patronat de Turisme
Costa brava Girona i La Caixa, per tal de impulsar la millora
de la formació dels professionals del sector turístic.

Per optar a la beca, els sol·licitants hauran d’estar en possessió del títol acadèmic en estudis d’ensenyament reglats
o propis procedents de:

La beca va adreçada a estudiants titulats en hostaleria, turisme i altres com màrqueting o publicitat i relacions públiques, ja siguin titulacions universitàries o de grau superior.
L’objectiu d’aquesta acció és impulsar la millora de la formació dels professionals del sector per a seguir garantint la
qualitat en els serveis, i també, retre homenatge a qui fou
un dels impulsors del turisme de la Costa Brava i president
de la nostra entitat durant vuit anys, l’hoteler Francesc Sabater i Mécre “Xiquet”.

Podeu consultar les bases a:
www.grupcostabravacentre.com

Foto: imatge gràfica de la vintena Beca Xiquet Sabater.
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•

Grau en Turisme

•

Grau en Gestió Hotelera i Turística

•

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

•

Grau en Màrqueting

•

Cicles formatius de grau superior de la família
professional d’hostaleria i turisme

Pel que fa al procés de selecció, s’efectuaran proves, de caràcter eliminatori, en el següent ordre:
•

Projecte emprenedor / treball / estudi de recerca

•

Avaluació de la documentació i entrevista

•

Nomenament del guanyador

La dotació econòmica de la beca és de 4.000 euros, destinats a cursar un postgrau o màster d’especialització o per
continuar els estudis citats anteriorment.

Associació
LLEI DE PROTECCIÓ JURÍDICA DEL MENOR
La modificació de l’article 13.5 de la Llei Orgànica de protecció del menor, exigeix que les persones que hi treballen
en contacte habitual, acreditin no haver estat condemnades
per delicte sexual amb un certificat del Registre Central de
Delinqüents Sexuals. Fins ara aquest registre no estava operatiu,
per la qual cosa calia demanar un certificat d’antecedents penals.
Actualment aquest registre ja està en funcionament, per
tant no cal demanar els antecedents penals, sinó el certificat
de no constar al Registre Central de Delinqüents Sexuals.
Això ha comportat que el tràmit sigui més senzill i ràpid i que
el certificat sigui gratuït (fins ara estava subjecte a taxa).
Recordeu que el certificat és necessari per a personal d’animació de càmpings i hotels, serveis de guarderia i altres activitats adreçades a menors que es puguin desenvolupar des
d’allotjaments turístics i restaurants.

Foto: nens jugant durant un casal d’estiu.

Per a més informació:
associacio@grupcostabravacentre.com

TREBALL AMB SUPORT A L’EMPRESA TURÍSTICA
L’Associació ha iniciat una col·laboració amb la Fundació
Tresc per informar als socis de la metodologia de treball
amb suport, dissenyada per aconseguir la integració laboral
de persones amb discapacitat.
Actualment s’han formalitzat els 2 primers contractes laborals amb empreses de l’Associació.

Què és el treball amb suport:
1.

Una metodologia per la qual el treballador s’integra en
empreses normalitzades, en condicions similars a les
dels companys de treball i fa activitats equiparables.

2.

El treballador rep un entrenament per al lloc de treball
dins la pròpia empresa.

3.

Suport professional al llarg de la vida laboral de la persona per a garantir el rendiment.

4.

Remuneració com qualsevol altre treballador (existeixen ajuts en forma de bonificacions de seguretat social).

Amb la metodología de treball amb suport, TRESC ofereix a
les empreses:
•

Informació i assessorament sobre bonificacions en la
contractació d’aquest col·lectiu.

•

Anàlisi dels llocs de treball susceptibles de ser ocupats
per una persona amb discapacitat.

•

Selecció del millor candidat mitjançant l’anàlisi de les
seves capacitats, coneixements, habilitats i actituds.

•

Presència d’un tècnic que faciliti l’adaptació del treballador a l’empresa i assessora als supervisors i companys de treball.

•

Seguiment del treballador mentre duri la contractació.

Qui son: Fundació Tresc
És una entitat d’iniciativa social amb més de 20 anys d’experiència que treballa per a la integració laboral de persones
amb discapacitat.
Per a més informació:
associacio@grupcostabravacentre.com o aroca@tresc.org

Foto: integració laboral de persones amb discapacitat.
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Associació
MATERIAL DE PROMOCIÓ 2016/ 2017
L’Associació disposa de nou material de promoció per a la
temporada 2016/ 2017 (Guia d’Allotjaments i Guia de Restauració) amb tota la informació actualitzada i que rebreu per
correu postal en els propers dies.
Aquest material es distribuirà a oficines de turisme i centres
de promoció, entre d’altres, per tal de donar informació de

tots els establiments membres de l’Associació.
També us recordem que disposem de l’APP Costa Brava, per
tal de donar tota la informació tant dels establiments, com de
platges, oferta cultural , etc. en format digital a l’usuari final, ja
que un cop descarregada l’aplicació, funciona sense connexió
3G o WiFi.

GUIA
D’ALLOTJAMENTS
2016 - 2017

C. del Turisme, 1
17253 Vall-llobrega (Costa Brava - Girona)
Tel: 00 34 972 600 069

www.grupcostabravacentre.com

Disseny gràfic: CODI

|

Impressió: Gràfiques Trema

|

Fotografia de portada: Hotel Restaurant Castell d’Empordà

36a FIRA DE VINS I CAVES DE CATALUNYA
i 20è TAST DE FORMATGES
ATENCIÓ NOVES DATES: 26, 27 i 28 D’AGOST
Enguany, la Fira de Vins i Caves de Catalunya i el
Tast de Formatges celebrat al Pati de Ca la Pruna de Pals es traslladarà a l’últim cap de setmana
d’agost.
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Us hi esperem!

Pagues molt de la
factura de llum o gas
del teu negoci?

Tenim la solució
Estem a prop teu
Truca’ns i comprova-ho

L’equip comercial de l’empresa us assessorarà segons les vostres necessitats: hotels, cuines de restaurants i bars, terrasses exteriors
amb escalfa-patis, etc.
Visita prèvia per tal de poder valorar l’opció més adient pel client.

Carrer del Vilar 37, C.P 17200, Palafrugell
Tel: 972 30 68 71 Mòbil: 630 95 67 31

Associació_Pla de Quallitat
Nova norma “Q” de platges: ISO 13009
Al mes de febrer de 2016 es var publicar la nova norma UNE-ISO 13009: 2016
Turisme i serveis relacionats.
Requisits i recomanacions per a la gestió de les platges com a
conseqüència de l’adopció per part d’Espanya de la respectiva norma ISO 13009:2016, el que ha suposat l’anul·lació de
la UNE 187001: 2011 Platges.
Això implica que les entitats que tinguin o vulguin tenir la
Marca Q Qualitat Turística hauran d’adaptar el seu sistema
de gestió i servei de l’usuari a la nova norma.
La nova norma UNE-ISO 13009:2016, editada per AENOR,
pot adquirir-se a través de la web:
www.profesionales.calidadturistica.es, pestanya de documentació.
Els requisits de la nova norma UNE-ISO 13009:2016 defineixen els paràmetres per a la gestió de l’ús públic de la platja
i la prestació de servei a l’usuari.
Aquesta norma s’aplica a aquells serveis, infraestructures i
equipaments definits en aquesta norma i situats a la platja,

així com aquells altres situats en qualsevol tipus de passeig
marítim, zona peatonal o similar, annex o confrontant amb la
platja, gestionats per l’ens gestor segons el pla d’explotació i
ordenació de la platja. Aquesta norma s’aplica a les platges
durant la temporada de bany.
A partir de l’1 maig 2016 serà obligatori en tots els casos
que les auditories inicials es realitzin sota la nova edició de la
norma UNE-ISO 13009: 2016 Turisme i serveis relacionats.
Requisits i recomanacions per a la gestió de les platges
Les organitzacions que es troben certificades s’han d’acollir a les noves normes UNE-ISO 13009:2016 en la propera auditoria de renovació que realitzin des de l’1 de maig de
2016. Mentrestant, el certificat emès sota la norma UNE
187001:2011 seguirà sent igualment vàlid. En cas que vulguin avançar la transició a la nova norma, podran sol·licitar-ho
a l’entitat auditora perquè ho contempli en la seva pròxima
planificació d’auditoria, la qual haurà de ser completa.

Fotos: platja de l’Estartit, LUMINICA
Des del Pla de Qualitat Costa Brava Centre us podem aconsellar el sistema de gestió ambiental més adequat pel vostre negoci.

Podeu contactar amb noslatres al 972 313 702 o a ncolomer@grupcostabravacentre.com
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ESPECIAL 30 ANYS COOPERATIVA 		
Pionera en el seu àmbit d’actuació, la Cooperativa compleix 30 anys al servei
de les empreses turístiques del Baix Empordà

Fotos: inauguració del magatzem l’any 1990.

Els inicis de la Cooperativa es remunten l’any 1986 arran de
la demanda de serveis especialitzats en el sector turístic de
les empreses associades a la Unió d’Hostaleria i Turisme de
la Costa Brava Centre i a l’empenta dels primers directius de
les associacions.
Es va començar amb un departament i central de compres, i
més endavant es van crear els departaments de laboral, fiscal i comptable; el de comunicació i disseny, Codi; el de qualitat, QGlobal; i el de serveis immobiliaris, Empordà Gestió.

Avui dia, aquests departaments continuen treballant per
donar serveis especialitzats tant als associats com a empreses externes, ajuntaments, associacions de comerç i altres
entitats de la Costa Brava centre i, en els propers anys, es
projecta una expansió cap a altres comarques.

www.cooperativacostabravacentre.com

NOVA IMATGE CORPORATIVA
La Cooperativa ha aprofitat l’efemèride per a renovar la seva imatge corporativa,
que us presentem a continuació.

		 COSTA BRAVA CENTRE
VISITA DE LA CONSELLERA DOLORS BASSA A
L’ASSEMBLEA GENERAL
La Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies Dolors Bassa, va assistir a l’última part de la reunió de l’Assemblea General Extraordinària de la Cooperativa en motiu del seu 30
aniversari a les instal·lacions de Grup Costa Brava Centre.
La Consellera va cloure l’acte lloant la feina feta per l’entitat
en aquests 30 anys i fent una crida perquè les empreses del
sector segueixin apostant per la difusió, promoció i internacionalització del sector turístic i per superar la dimensió
familiar mitjançant agrupacions i entitats com les de Costa
Brava Centre.

Foto: durant l’assemblea extraordinària en motiu del 30 aniversari.

D’altra banda, el president de la Cooperativa Genís Dalmau
va demanar a la Consellera que el Grup Costa Brava Centre
esdevingués centre col·laborador del SOC, ja que l’entitat
programa un centenar de cursos de formació bonificada durant l’any, amb l’assistència de prop de mil alumnes.
Un cop acabada la reunió, es va dur a terme un dinar a l’Aula
Gastronòmica de l’Empordà, amb els presidents del Grup i
els treballadors de la Cooperativa, al qual també va assistir
la Sra. Marta Casacuberta, Directora de Serveis Territorials
de Treball, Afers Socials i Famílies. El dinar el van elaborar i
servir els alumnes de cuina i sala de l’IES Baix Empordà.
Foto: durant el dinar de celebració del 30 aniversari.

Foto: d’esquerra a dreta: Martí Sabrià, Jaume Vidal, Josep M. Casellas, Dolors Bassa, Genís Dalmau i Toni Izquierdo.

Aula Gastronòmica de l’Empordà
L’ESTIU A L’AULA
Com cada any, l’Aula Gastronòmica de l’Empordà programa
durant els mesos d’estiu els tallers per a nens i nenes d’entre 6 i 12 anys, una alternativa lúdica i formativa als casalets
d’estiu tradicionals, perquè els petits de la casa puguin despertar el xef que porten a dins.

DATES: juliol i agost
HORARI: de 9.00 h a 13.00 h
PROFESSOR: Isabel Zaro
Per informació, places lliures i preus:
aula@grupcostabravacentre.com i/o 972 600 069
Foto: nens durant el taller d’estiu 2015.

AJUDANTS DE CUINA I AJUDANTS DE CAMBRER
A través del programa Joves per l’Ocupació
Joves per l’Ocupació és un programa de formació professionalitzadora especialitzada en l’àmbit de l’hostaleria per a
joves d’entre 16 i 25 anys.
Els nois que cursen aquest programa acaben la seva formació amb bon domini de les operacions bàsiques de cuina,
bar i restaurant, segons la modalitat escollida.
Són bons candidats per a llocs de treball d’ajudant de cuina,
cambrer, rebost i altres, sempre amb supervisió, i el programa preveu subvencions per a la seva contractació.
Socis com els hotels Les Illes, Medes, Costa Brava o Mas
Tapiolas i restaurants com La Bóbila, La Riera o la Font Picant, entre molts altres, ja han participat del programa.

Podeu rebre més informació adreçant-vos a:
aula@grupcostabravacentre.com

GBECH, NOU PROVEÏDOR DE L’AULA
L’empresa Gbech ofereix una àmplia gamma de productes
cuinats, la gran majoria al buit i a baixa temperatura, aconseguint textures excepcionals i sense condimentar.

www.gbech.com
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Aula Gastronòmica de l’Empordà

APRÈN A CUINAR AMB LA THERMOMIX
L’Aula ha signat un conveni de col·laboració amb una empresa proveïdora del famós robot de cuina Thermomix. Arran
d’aquest conveni, cada mes es duu a terme una formació i
demostració a les instal·lacions de Vall-llobrega.
Endinsa’t en l’increïble món de la Thermomix i informa’t de les
properes demostracions i les receptes que es duran a terme.

Foto: durant la formació del mes de Juny.

Foto: una de les receptes elaborades.

1a QUINZENA GASTRONÒMICA INFANTIL,
XICS GASTRONÒMIC
Del 21 de maig al 5 de juny es va dur a terme a CastellPlatja d’Aro i S’Agaró la 1a quinzena gastronòmica infantil
Xics Gastronòmic, organitzada per l’Ajuntament de Castell- Platja d’Aro i S’Agaró; impulsada per l’Àrea de Promoció
Econòmica; amb el suport de la Fundació Alícia; i amb la col·
laboració de l’Aula Gastronòmica de l’Emporda, la Cuina de
l’Empordanet i el Grup Costa Brava Centre.
Un programa amb menús infantils saludables als restaurants col·laboradors i un munt d’activitats durant la quinzena com xerrades sobre alimentació, tallers d’alimentació
infantil, showcookings i moltes coses més.

Foto: durant el taller a la Casa Lila.

En aquest marc, l’Aula va dur a terme diferents tallers: un el
25 de de maig a la Casa Lila de Platja d’Aro, amb una vintena
de nens acompanyats d’una quinzena de pares, que van elaborar plegats les següents receptes: barquetes d’endívies
amb salsa de nous i sandwich de tonyina amb mantega de
llimona i coriandre. I l’altre, el de cloenda, de la mà dels xefs
David Lamana del SA cova i Enric Herce del Rosa dels Vents,
amb la intervenció de Lukas, guanyador de la tercera edició
del programa de televisió Masterchef junior.
Foto: una de les receptes elaborades pels nens.
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Costa Brava Verd Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya

13 TTOO ASSISTEIXEN AL SENDERISME I GASTRONOMIA
13 operadors turístics internacionals van visitar-nos del 22 al
26 de maig en el marc del viatge de familiarització “Senderisme i Gastronomia”, organitzat per Costa Brava Verd Hotels i
Petits Grans Hotels de Catalunya. L’acció compta amb la col·
laboració de l’Agència Catalana de Turisme i el Patronat de
Turisme Costa Brava Pirineu de Girona.

als operadors turístics l’oferta gastronòmica de primer ordre
que es disposa, i l’oferta hotelera de Costa Brava Verd Hotels
i Petits Grans Hotels de Catalunya. També, mostrar-los i apropar-los al patrimoni cultural i monumental de la zona.

Els 13 tour operadors provenien de Finlàndia, Suècia,
Noruega i Dinamarca, i estaven interessats en conèixer de
primera mà l’oferta hotelera, cultural, gastronòmica i de turisme actiu de les destinacions Costa Brava i Pirineu de Girona.
La trobada té l’objectiu de promocionar i posicionar el territori
com una destinació òptima per a la pràctica de turisme actiu,
en concret senderisme i cicloturisme, així com donar a conèixer
Foto: foto de família dels participants del “Senderisme i Gastronomia”.

CBVH incorpora 3 nous hotels, 2 a la comarca d’Osona
CBVH, que fins ara aplegava establiments de les comarques
de Girona, s’expandeix geogràficament a la comarca d’Osona
(Barcelona), amb la incorporació dels hotels Mas Albereda de
Sant Julià de Vilatorta i l’Hostal Estrella de Rupit. Enguany,
també s’ha incorporat a la cadena l’Hotel Delamar de Lloret
de Mar, sumant amb aquestes incorporacions la totalitat de
26 hotels adherits a la marca Costa Brava Hotels i 14 hotels a
la marca Blau Verd Hotels.

Foto: Mas Albereda Hotel.

Costa Brava Verd Hotels pretén amb aquestes incorporacions expandir la seva actuació geogràfica més enllà de les
comarques gironines, oferint al consumidor final una àmplia
oferta d’allotjament en hotels familiars sota les seves dues
marques: Costa Brava Hotels que agrupa els de vora la Mediterrània i Blau Verd Hotels que aplega el de les comarques
d’interior i els Pirineus.

Foto: Hotel Hostal Estrella.

Foto: Hotel Delamar.

Nova web de Blau Verd Hotels
Aprofitant l’expansió de Blau Verd Hotels, s’ha decidit crear
una nova web dedicada exclusivament a la venda dels 14 hotels que integren la marca. La web www.blauverdhotels.com
es va posar en marxa a finals del mes de març.
L’objectiu de la nova web és el d’orientar i vendre al segment
de clients que busca hotels d’interior i muntanya. Fins al moment, la web www.costabravaverdhotels.com estava més
optimitzada per a cerques d’hotels de platja, de la marca Costa Brava Hotels. Amb aquest pas endavant, es pretén donar
visibilitat als hotels integrants a Blau Verd Hotels i atrapar un
target de clients molt específic que esperem que trobaran a la
nova web la tipologia d’hotels que busca.
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Foto: nova web www.blauverdhotels.com.

Cuina de l’Empordanet
PROP DE MIL PERSONES HAN GAUDIT DELS
“SOPARS MARIDATS” 2016
L’edició d’enguany va finalitzar el passat divendres dia 10 de juny al restaurant Els
Tinars amb el celler Mas Oller.
La quarta edició de la campanya gastronòmica Sopars Maridats es va cloure el divendres 11 de juny amb l’assistència
de prop d’un miler de persones. Els Sopars Maridats s’han
dut a terme des del 12 de febrer al 10 de juny als restaurants de la Cuina de l’Empordanet i la Cuina del Vent amb
els cellers participants de la DO Empordà.
Un total de 30 sopars que han reunit a prop de 1.000 persones per a gaudir d’una experiència empordanesa en un
sentit absolut, amb el binomi cuina i vi.
Foto: imatge de la campanya d’enguany.

Des de la primera edició el nombre de participants de la
campanya ha crescut considerablement, la qual cosa fa palesa la consolidació de la mateixa entre el públic final, cada
vegada més interessat en la proposta del maridatge.
La iniciativa, engegada per la Cuina de l’Empordanet, va incorporar els restaurants de la Cuina del Vent l’any passat,
arran de la demanda de més cellers de la DO Empordà a afegir-se a la iniciativa.
La campanya va comptar amb la col·laboració del Consorci
de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l’Institut Català de la Vinya i el Vi.
Foto: un dels plats de l’últim sopar maridat al Restaurant Els Tinars.

#SOPARSMARIDATS2016
Us compartim un recull de publicacions dels usuaris que han gaudit i participat de la campanya.

Cuina de l’Empordanet
17ª EDICIÓ DEL TORNEIG COSTA BRAVA CATALUNYA
CUINA I GOLF
L’esdeveniment va reunir més de 200 persones, entre cuiners, esportistes,
personalitats del món empresarial i mitjans de comunicació.

Foto: foto família de la Cuina de l’Empordanet. 			

Foto: la cantant Lucrecia a l’entrega de premis.

El dilluns 6 de juny es van donar cita de bon matí una setantena de jugadors al Club Golf d’Aro- Mas Nou per a jugar el
Torneig Costa Brava Catalunya Cuina i Golf, organitzat per
la Cuina de l’Empordanet des de fa 17 anys.

Durant l’entrega de premis, es va retre homenatge als recentment traspassats Johan Cruyff, habitual al torneig, i als
xefs Pere Bahí (Restaurant La Xicra), Rafel Sabadí (Restaurant El Roser 2) i Jaume Farrarons (Hotel – Restaurant Llevant).

Enguany, es van dur a terme activitats alternatives al torneig, com una visita guiada a la vila romànica Ciutat de Palol
de Platja d’Aro o el Torneig de Pitch&Putt per als menys iniciats a l’esport i la pràctica al Clínic a càrrec dels teachers de
l’escola de golf.
Un cop acabat el torneig i les activitats alternatives, tots els
convidats es van anar trobant a la Casa Club del camp de
golf on es va dur a terme l’aperitiu a càrrec de les empreses
col·laboradores, que enguany també van ser a peu de camp,
oferint als jugadors els seus productes en diferents forats.
La segona part de l’esdeveniment es va dur a terme a l’Hotel
Costa Brava, on els més de 200 convidats van poder degustar plats típics empordanesos elaborats pels xefs dels restaurants de la Cuina de l’Empordanet. Un cop acabat l’àpat,
es va fer l’entrega de premis conduïda per la periodista del
Mundo Deportivo Cristina Cubero. Els guanyadors del torneig van ser Felipe Díaz en categoria masculina i Orquidea
Pimentel en categoria femenina.

Entre els assistents, es trobaven reconegudes personalitats del món de l’esport com Ferran Martínez (ex jugador
de bàsquet); Thais Henríquez (doble medallista olímpica de
natació sincronitzada); i Jésica Expósito (màster de fitness,
ambaixadora de Batuka i Reebook). També la mediàtica cantant Lucrecia, l’actor Jack Queralt i el vicepresident del FC
Barcelona Jordi Cardoner Casaus. Així com tots els cuiners
i els seus equips dels restaurants membres del col·lectiu la
Cuina de l’Empordanet.
L’esdeveniment va comptar amb la col·laboració de l’Agència
Catalana de Turisme, el Patronat de Turisme Costa Brava
Girona, l’Ajuntament de Castell – Platja d’Aro, el Club de
Golf d’Aro – Mas Nou, l’Hotel Costa Brava i el Mundo Deportivo. I altres col·laboradors i patrocinadors habituals del
torneig.
En nom de tot l’equip de la Cuina de l’Empordanet, als assistents, col·laboradors i organitzadors:

MOLTES GRÀCIES PER SER-HI!
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Cooperativa_Laboral Fiscal

LES SOCIETATS CIVILS I LA
TRIBUTACIÓ PER SOCIETATS
Entre les principals novetats introduïdes per la Llei 27/2014,
de 27 de novembre, de l’Impost de Societats (BOE del dia 28),
destaquem l’article 7 on es disposa que són contribuents de
l’Impost de Societats les persones jurídiques quan tenen la
seva residència en territori espanyol, excloses les societats
civils que no tenen objecte mercantil.
Aquesta norma ha de relacionar-se amb les disposicions
transitòries trenta-dos i trenta-quatre de la mateixa LIS. La
primera estableix un sistema d’adequació per les societats
civils que --fins l’aprovació d’aquesta Llei-- tributaven com
a contribuents de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) a través del règim d’atribució de rendes. La segona preveu que el nou règim de les societats civils, s’apliqui en
el període impositiu iniciat a partir del dia 1 de gener de 2016.
DISSOLUCIÓ O TRANSFORMACIÓ
A partir de l’1 de gener de 2016, totes les societats civils
que realitzen activitats mercantils (activitats econòmiques
de producció, intercanvi o de prestació de serveis) passaran
a tributar per Impost de Societats i no hi haurà atribució de
rendes. Queden fora d’aquest àmbit les activitats professionals, agrícoles, ramaderes, forestals i mineres.
Això suposa que hauran de declarar mitjançant l’impost de societats (model 200) passant a tributar per estimació directa i
portant la comptabilitat per poder determinar la base de l’IS.
Aquesta modificació ha fet que els socis de les societats civils es plantegin la necessitat de liquidar la societat o bé de
transformar-la en una altra forma jurídica (com per exemple
una Societat Limitada).

•

Per les societats inactives i/o que no vulguin passar al
nou règim fiscal, s’habilita un règim especial de dissolució i liquidació amb beneficis fiscals (Disposició Transitòria 19ena de la LIRPF). En aquests casos, acordada
per l’entitat la seva dissolució i liquidació, es continuarà
aplicant el règim d’atribució de rendes fins a la liquidació
sense que la societat civil arribi a adquirir la consideració de contribuent de l’Impost de Societats. L’acord s’ha
d’adoptar dins del primer semestre de 2016 i la societat s’extingirà en el termini de 6 mesos des que s’adopti
l’acord. La liquidació estarà exempta d’ITP i AJD

•

Les societats que optin per la continuïtat del seu projecte s’haurien de plantejar seriosament l’opció de transformar la societat civil en una altra forma jurídica. Tot i
que les societats civils mantindran algun estalvi en matèria d’obligacions formals, com el fet de no presentar
comptes anuals i la no obligació de documentar els contractes en escriptura notarial o d’inscriure’s al Registre Mercantil, hauran de portar una comptabilitat més
complexa, ajustada al Codi de Comerç i al Pla General
Comptable, tindran més obligacions fiscals i un major
cost fiscal, ja que passaran a tributar al tipus general
de l’Impost de Societats (25%). Però a diferència de les
societats mercantils en què la responsabilitat de les societats és limitada al patrimoni social, les societats civils
mantindran un règim de responsabilitat en què els socis
responen personalment dels deutes.

20

Vist a les Xarxes
Notícies i actualitat del nostre sector i territori a les xarxes socials.
Aquest número, va de gastronomía!
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Cooperativa_Empordà Gestió_Proveïdors

Establiment: Hotel - Restaurant Mar de Tasmània
Zona: Situat al centre de la Bisbal d’Empordà.
Règim: Venda
Especificacions:
Hotel petit en edifici amb estil, al centre de la Bisbal, al costat
del riu Daró, amb 6 habitacions (totes exteriors, banys moderns i decoració actual). Superfície de 800 m2 (400 m2 d’edifici construït i 400 m2 de jardí).
L’establiment consta d’hotel, restaurant interior per a 40 comensals i un ampli jardí amb una zona coberta amb carpes que
dóna servei a més de 120 comensals. També servei de cafeteria i bar.
Els equipaments i la cuina es troben en perfecte estat de conservació i funcionament.
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Cooperativa_Proveïdors
CAFÈS

DESCANS

Cafès Roura
Sr. Josep Duran – 972 320 548

Astral
Sr. Xavier Costa – 938 747 711

Cafès Cornellà
Sr. Pere Cornellà – 972 476 300

Sonpura –
Sr. Alberto Villalobos - 696 429 914

ACV España
Sra. Noelia Gonzalez - 93 759 54 51

CARNS / EMBOTITS

MOBILIARI I PARAMENT

Carns J. Roura
Sr. Josep Roura – 972 630 233

Lifra Contract
Sra. Elisenda Deordal – 938 863 738

Efe Group
Sr. Aleix Garriga - 625 289 646

Comercial Amat
Sr. Mateu Amat – 972 640 073

Complet Hotel
Sr. Antonio Reinoso – 972 367 080

PEIXOS

EQUIPAMENT DE CUINA

Peixos de Palamós
Sr. Octavi Obiol – 972 318 103

Frima - Productes Giplasat
Sra. Lídia Pibernat - 972 240 257

Dispuig
Sr. José Luis Bonilla – 972 206 713

STOCK 9 - Maquinària de 2ona ma
Sr. Josep Parals - 972 111 502 - 653 302 296

Copesco & Sefrisa
Sr. Enric Ferriol – 902 200 980

TELEVISIÓ

OLIS
Olis Angelats
Sr. Joan Angelats - 972 231 927
Olis Bargalló
Sr. Francesc Bargalló - 937 736 770 - 609800851

Grundig España
Elena Fernández – 93 318 46 47 - 663 958 173
PISCINES, JARDINS I SAUNES
Neda Pool
Sr. Albert Ros – 972 600 534

FRUITES, VERDURES I ESPECIALITATS

La Pèrgola
Sra. Mireia Munells - 972 672 603

Aquamarina
Sr. Narcís Noguer - 972 758 266

Saunas Wicky
Sr. Francesc Moyés - 650 283 626

Art Muria
Sr. Enric Juan Porter -977 490 034 - 678484884

INTERIORISME

Forpas Gastronomia
Sr. Ramon Foradada – 972 305 072
Fruita- Gastronomia González
Sr. Ramon González – 972 315 126
Safrà Tossal de les Garrigues
Sra. Jette Rutzou - 902800364
APERITIUS
Frit Ravich
Sr. Jordi Muñoz – 972 858 008
Pepsico Foods
Sr. Carlos Gómez – 934 840 500
GELATS / LÀCTICS
Arasi Phasi
Sra. Anna Mª Fàbrega – 972 171 197
Frigorífics del Moral
Sr. Joan Invernon - 972 476 151
Nestlè-Lactalis
Sr. Joseá Manuel López – 972 228 304
DOLÇOS / PA
La Fleca de l’Empordà
Sr. Xavier Sardà – 972 601 257

Ddisseny
Sr. Josep Mª Romo – 972 805 519
ESDEVENIMENTS
EventDJ
Sr. Rafa - 670 266 090
Cat Degustació
Sr. Pascual Ruiz - 607 900 382
TRACTAMENTS AIGUA
H20 Puralia
Tel: 664 744 426
PRODUCTES NETEJA
Lluís Costa Ros (Henkel)
Sr. Lluís Costa – 972 830 521
Minea Química
Sr. Jesús Frigola – 972 232 611
Unidad Química
Sra.Montse Garcia - 972842495
CONTROL DE PLAGUES
Giroplagues
Sr. Antoni López – 972 171 079
Girovet, neteges i control de plagues
Sr. Alejandro Moctezuma – 972 428 720

L’Amarant.- Obrador sense gluten
Sr. Josep Mª Curbasí - 606588109

Stop Plagues
Sr. Elies Castro – 972 223 001

BEGUDES

Braut Eix Ambiental
Sra. Montserrat Braut – 938 816 371

Vins i Licors Grau
Sr. Jordi Grau- 972 301 835
COSMÈTICA
Belart Amenities
Sra. Laura Viscasillas -93 753 80 76
TÈXTIL
Agell Pallí
Sr. Miquel Agell – 972 314 953
Confeccions Tot Treball
Sr. Jaume Genabat – 972 217 719
Distribució Tèxtil
Sra. Mònica Martín - 675926867
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NETEGES, MANTENIMENT I INSTAL·LACIONS
Centre Tramuntana
Sr. Pere Cañigaral - 972 305 629
MPlus Serveis de Neteja
Sr. Marc Guinó - 972 396 870
Serveis de neteja
Sr. Rafel Palma - 609 878 297
SERVEIS HIGIENICO ALIMENTARIS
Agar
Sr. Xavier Beltran - 676 718 333

Altimir Assessors
Sra. Carme Cernicharo - 972 332105 - 630533050
ESTALVI ENERGÈTIC

Ledsoleil
Sr. Andrés Gortchacow - 937 358 509
SEGURETAT I TELECOMUNICACIONS
Comunicacions i Seguertat Serra
Sr. Sebastià Alcaide – 972 214 521
Panasonic España
Sr. Miquel A. Romero – 626 607 906
6con Sistemes de control
Sr. Manel Santos - 638 653 015
CONTRA EL FOC
Ignifugats Generals
Sr. Ricard Juscafresa – 972 172 353
Seremex
Sr. Alfons Pardos – 972 170 017
EQUIPAMENTS I SERVEIS INFORMÀTICS
Copicat
Sr. Xavier Núñez - 972 400 515
Inforcelrà
Jaume Vidal - 972 492 427
OnClick Solutions
Sr. Àngel Aibar - 93 883 43 40
FOTOGRAFIA I PUBLICITAT EXTERIOR
Alpha Comunicació
Sra. Mia Masgrau - 972 298 770
Tomàs Canalda, fotògraf Google
Sr. Tomàs Vidal - 609 022 898
TRADUCCIONS
Arrels Traduccions i serveis lingüístics
Sra. Veronica Lambert - 972 776 311
PAPERERIA
Papereria - Copisteria l’Àmfora
Sr. Josep Aguilar – 972 304 410
Gràfiques Trema
Sr. Pere Garriga – 972 860 508
GASOIL I GAS
Carburants Taravaus
Sr. Carles Castrillo – 972 527 420
Energestic
Sr. Javier Sin - 93 218 31 01 - 645 781 485
Gas Girona Manteniment - Gas Natural
Sr. Ferran Pintor - 630 956 731
Incrygas – JB Consultores
Sr. Fernando Lario – 602 517 396
SUBMINISTRAMENTS
Miquel Espada
Sr. Àngel Espada – 972 300 954
BuyByPrice-COMARSA
Joan Penyacoba – 662 113 150
Oliveras, Materials per la construcció
Isabel Oliveras -972 468 119
EMMAGATZEMATGE
Costa Brava Space
Sr. Carles Jover – 649 025 592

