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La gastronomia ha pres una volada i un interès social impensable fa només 40 anys.
Llavors el país estrenava democràcia, el turisme creixia i creixia, i la cuina de casa
nostra era molt poc refinada comparada amb la del país veí, França, considerada en
aquell moment com el referent mundial de l’alta gastronomia.
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Una petita colla de joves encapçalada per en Lluís, que aleshores en tenia 40 d’anys i
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ara és l’exitosa cuina empordanesa i catalana.
Tres d’ells ja no hi són: ni en Lluís, ni en Carles Camós, ni en Jordi Budó que ja ens
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van deixar al 2014. A ells tres mai els haurem agraït prou la feina feta, als altres que
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encara hi són espero que el país sigui capaç de rendir-los un merescut homenatge.
Jo des d’aquí i en nom de la gent de Costa Brava Centre i la Cuina de l’Empordanet,
els faig un humil reconeixement i els dono molt sincerament les gràcies.
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Tot i que poca gent que escriu de cuina ho ha sabut, reconegut i explicat, abans de
Ferran Adrià i després de Josep Mercader, a l’Empordà la cuina es va dir:
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Xerrem amb
SRA. MARIAN MURO
Directora del Grup Julià i guardonada amb el Timó d’Or 2016
em fa por. No ens hem de relaxar. Hem d’aprofitar aquest
moment per adaptar la nostra oferta a una demanda més
exigent però també més sostenible i que aporti més valor al
territori. Estic convençuda que molts negocis turístics i moltes destinacions de Catalunya, afectades per certa obsolescència han tingut una bona temporada, i potser la propera
també serà bona. Però si no som capaços de capitalitzar
aquesta bonança per fer de la nostra destinació, dels nostres allotjaments, de les nostres infraestructures, referents
d’innovació i qualitat, no haurem entès la lliçó.

Parlem amb Marian Muro, directora general del Grup Julià i qui va estar al capdavant de la Direcció General de Turisme del 2011 al 2016.

Què opina de la polèmica que desperta el turisme
col·laboratiu?
Jo no estic en contra de l’economia col·laborativa tot i que
moltes vegades estem davant de negocis que s’anomenen
turisme col.laboratiu i que són empreses que cotitzen a la
borsa i persegueixen un ànim de lucre absolut desvirtuant
el terme “col.laboratiu”.

comparatiu: una mateixa activitat, per exemple, l’allotjament, molt regulada, afectada per una multiplicitat de normatives que el sector de l’allotjament ha de suportar, es presenta per altres com una activitat també d’allotjament que
opera al marge de les regulacions al·legant que es tracta de
models de negoci diferents.
Al meu entendre, només hi ha dues opcions: o rebaixar les
enormes càrregues administratives que pateixen actualment molts sectors, fruit de l’obsessió regulatòria de la Comissió Europea, buscant l’equilibri, o es regulen aquestes
noves activitats d’economia col·laborativa que entenc que
també han de vetllar pels drets dels consumidors i, per tant,
complir amb certes regulacions.

I finalment, com es presenta la seva nova etapa professional?

El problema resideix en que aquests models de negoci han
irromput de forma molt agressiva, actuant al marge de les
legislacions, doncs entenen que aquestes són limitadores.
És en aquests moments en el que es produeix un greuge

Doncs estic molt contenta i il·lusionada. Estic davant d’una
nova etapa professional al Grup Julià, integrat per diferents
unitats de negoci totes vinculades amb el turisme: transport, agències de viatges, tour operadors, busos turístics....
per tant vinculada de ple al turisme que és per a mi un sector apassionant.

Foto: Marian Muro amb Bàrbara Hallé a l’entrega dels premis Timó

Foto: Marian Muro durant el discurs d’agraïment per la rebuda del Timó d’Or

Foto: Marian Muro

Després de prop de 6 anys com a Directora General de
Turisme, com descriuria el seu pas al front de la DGT?
Doncs com una etapa apassionant de la meva vida. Uns
anys en que, malgrat les dificultats, la crisis, les restriccions
pressupostàries, diverses cites electorals, entre d’altres,
hem pogut fer política turística. Això significa prendre decisions, a vegades gens fàcils, per orientar el turisme de Catalunya cap a un model competitiu i sostenible. Sense dubte
ha estat una tasca de tot un equip, el de la DGT i el de l’ACT,
molt compromès i il·lusionat amb el projecte.

Com valora la situació actual del turisme a Catalunya?
Jo crec que el turisme a Catalunya gaudeix d’una bona salut.
A Catalunya conviuen diferents destinacions: una de més
madura que és la vinculada al sol i platja i Barcelona, i una
altra d’emergent que és la Catalunya de l’interior, desconeguda però plena de tresors per descobrir. Crec sincerament
que hem d’anar cap a la diferenciació i singularitat dels nostres actius i insistir en la qualitat per sobre de la quantitat.
Hem d’oferir excel·lència si volem captar clients excel·lents,

hem de tenir personal professional i ben remunerat si volem
donar un bon servei. Si Catalunya continua treballant amb
aquestes línies i diversificant els mercats, crec que té un
gran futur com a destinació turística de primer ordre.

I en concret a la Costa Brava Centre?
A la Costa Brava Centre s’ha fet una gran tasca. S’ha apostat per la qualitat, per la renovació dels establiments, per la
gastronomia, per l’enoturisme, i això es percep clarament
analitzant la seva oferta. Quan un fa bé les coses, hi posa
ganes, il·lusió i esforç, el resultat sempre acostuma a ser satisfactori.

Parlant de futur, quines creu que són les línies i estratègies que el sector ha de seguir?
Crec que cal insistir en la qualitat. Ja sé que tot el dia parlem
del mateix, però és que qualitat vol dir atenció, servei, equipaments, renovació, reconversions...
Actualment Catalunya s’ha vist beneficiada per la complexa
situació que afecta a altres destinacions competidores. Això
4
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DIADA FESTIVA AL GRUP COSTA BRAVA CENTRE

PREMIS TIMÓ 2016

Celebració de la 36a Festa del Gremi d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava
Centre amb els associats i personal del Grup.

En el marc de la Festa del Gremi es van celebrar els Premis Timó 2016, els guardons
anuals que s’atorguen per a reconèixer a les persones i/o entitats que han treballat
per la promoció i defensa del turisme de la Costa Brava.

Quan arriba el mes d’octubre, quan els turistes han marxat i
s’està acabant la temporada, és el moment per a celebrar la
diada dels treballadors del sector del gremi de l’hostaleria.

Els premis
TIMÓ D’OR: el màxim guardó fou per l’ex Directora General de Turisme de Catalunya, Marian Muro, en reconeixement a la seva trajectòria en el món del turisme i per la tasca
duta a terme durant el seu mandat. La guardonada en el seu
discurs d’agraïment va recordar els seus anys al capdavant
de la DGT en els quals una de les premisses principals fou
apropar l’administració al sector privat.

En honor a la patrona de l’hostaleria, Santa Marta, se celebra
la Festa del Gremi d’hostaleria i turisme de la Costa Brava
Centre.
Enguany es va celebrar el 26 d’octubre i la diada va començar
amb la celebració de la missa en honor a la patrona a l’església
dels Masos de Pals.

TIMÓ D’ARGENT: per a dues personalitats, Josep Lloret,
fundador de Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí,
en reconeixement a la seva trajectòria personal en el món
de la cultura i conseqüentment a favor de la nostra comarca i el nostre país. I per Montse Closas, anterior presidenta
de l’Associació, en reconeixement a la seva trajectòria en el
món del turisme i especialment pels darrers 6 anys com a
presidenta de la nostra entitat.

Un cop acabada la missa, es va dur a terme una caminada per
les dunes de la Platja de Pals, per agafar gana pel dinar, que es
va celebrar al Beach Club de l’Hotel La Costa, de la mateixa
població.
El dinar va anar a càrrec dels restaurants de Pals 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 un
plat i les postres.

ESTABLIMENTS QUE CELEBREN 25 ANYS d’ACTIVITAT:
Guardó per La Costa Golf & Beach Resort i l’Hotel Restaurant Sa Punta, ambdós de Platja de Pals.

Agraïm la participació de tots els socis assistents i també la
dels proveïdors de la casa, que van col·laborar per tal que la
Foto: caminada per les dunes de la Platja de Pals
trobada fos un èxit.

ESTABLIMENTS QUE CELEBREN 50 ANYS D’ACTIVITAT:
Guardó per el Bar Restaurant Es Castell de Begur, el Restaurant Can Panedes de Llagostera i l’Hotel Sant Pol de
Sant Feliu de Guíxols.

Foto: el bufet elaborat pels restaurants associats de Pals i els alumnes de l’INS Baix Empordà

Foto: foto de família dels guardonats

Foto: foto de família dels assistents a la Festa del Gremi
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PREMI PROVEÏDOR DE L’ANY: enguany fou per l’empresa
Frit Ravich, en reconeixement a la seva tasca empresarial,
a la qualitat del producte que elabora i per estar sempre al
costat de les empreses del Grup Costa Brava Centre i del
sector de l’hostaleria en general.
GUARDONS DE QUALITAT: es van guardonar als establiments que enguany s’han certificat, l’empresa Tourist Service de Llafranc i l’Hotel Hostalillo de Tamariu. I els que fa
10 anys o més que mantenen la marca de qualitat, el Silken
Park Hotel San Jorge de Calonge – Sant Antoni i l’Ajuntament de Platja d’Aro.
A l’acte, que es va celebrar al Sallés Hotel &Spa Cala del Pi de
Platja d’Aro, hi van assistir personalitats del món de l’administració com el President de la Diputació de Girona, l’Il·lm.
Sr. Pere Vila, el Director General de Turisme, Octavi Bono, la
Regidora de Turisme de l’Ajuntament de Platja d’Aro, Imma
Gelabert, entre d’altres; així com personalitats del sector turístic, empresarial i mitjans de comunicació.
Acabat el lliurament dels premis, es va dur a terme a la terrassa del restaurant Rosa dels Vents un sopar còctel a peu
dret.

Associació

Associació

BENVINGUTS A L’ASSOCIACIÓ

QUÈ ENS CAL AL NOSTRE ESTABLIMENT?

Nous socis últim trimestre 2016

Llistat nous socis 2016

Obligatorietats del sector de la restauració

Durant l’últim trimestre del 2016, s’han incorporat dos
nous socis, als quals volem donar la benvinguda.

Durant l’any 2016, 19 establiments s’han
incorporat a la nostra associació:

El sector de la restauració està format per bars i restaurants i estan regits per la normativa de Consum. Els punts
principals d’aquesta normativa són:

~~ Cartell enunciatiu de l’horari.

PREUS

~~ Llistes de preus, cartes i menús exposats al públic.

~~ Cal exhibir el preu de venda dels menjars i les begudes
a través d’una carta, rètol o fullet accessible i/o visible
al consumidor.

~~ Cartells, cartes i/o suports escrits sobre informació
dels al·lèrgens per aquells establiments que ofereixen
aquest servei.

1. Restaurant MacaBeu de Palamós
2. Restaurant Ultramar de L’Escala

BENVINGUTS!
1

2

energesticanunciotr220216.pdf
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Restaurant Mas Sorrer
Hotel Hípica Park
Restaurant Entre dos mons
Hotel L’Aixart
La Devesa de Tor
Hotel El Cau del Papibou
Restaurant La Vil·la
Restaurant L’Arròs
Restaurant Maruja Limón
Restaurant La Plata
Restaurant L’Arcada
Restaurant La Rajolaria
Restaurant Can Roquet
Restaurant La Calèndula
Restaurant Vicus
Restaurant Jani
Restaurant Far Nomo
Restaurant MacaBeu
Restaurant Ultramar

~~ Els preus finals han d’incloure els impostos corresponents. Cal indicar si hi ha diferències de preus en funció
del lloc on el client consumeix (barra, taula o terrassa).
~~ En cap cas es poden cobrar serveis o conceptes no
sol·licitats expressament, com tampoc l’ús dels serveis
(WC).
TIQUETS
~~ Els establiments han de lliurar al consumidor una factura o tiquet on s’especifiqui de forma desglossada els
diferents productes consumits, els impostos aplicables
i d’altres conceptes addicionals.

16:56

RÈTOLS, CARTELLS I ALTRES OBLIGACIONS
~~ Cartell enunciatiu de la disposició de fulls de reclamació per al públic.
~~ Cartell informatiu de l’aforament del local.
~~ Cartell de prohibida la venda de tabac i alcohol a menors d’edat.

C
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K
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~~ Distintiu prohibició de fumar.
~~ Cartell reservat el dret d’admissió.

FORMACIONS DE CAIRE OBLIGATORI
~~ Higiene i seguretat alimentària.
~~ Prevenció de riscos laborals.
REQUISITS LINGÜÍSTICS
~~ Els clients tenen dret a rebre en català les cartes, les
factures i els tiquets de caixa, així com qualsevol altre
document comercial relacionat amb l’activitat de restauració prestada a l’establiment.
~~ També ha de constar en català la informació de caràcter fix entre la qual s’hi inclouen els cartells o rètols dels
establiments de restauració.
~~ Els cambrers i altre personal que mantingui un tracte
directe amb els clients consumidors han de trobar-se
en condicions de poder atendre’ls en la llengua oficial
que aquests escullin: en català o bé en castellà.

Associació

Pla de Qualitat

QUÈ ENS CAL AL NOSTRE ESTABLIMENT?

L’ACCESSIBILITAT TURÍSTICA SERÀ UNA

Obligatorietats dels allotjaments turístic

DE LES CLAUS DEL SECTOR

Els establiments d’allotjament turístic (hotels, càmpings,
turisme rural, apartaments turístics i habitatges d’ús turístic) són aquells que ofereixen allotjament temporal als
usuaris mitjançant preu.

~~ El preu global de l’estada, amb desglossament de les
pernoctacions i els serveis prestats.

ATENCIÓ I HORARIS D’OBERTURA

RESERVES

~~ Els establiments d’allotjament turístic han de disposar
d’un servei d’atenció les 24 hores, ja sigui amb personal o
amb mitjans tecnològics substitutius (telèfon, intèrfon).

Paga i senyal

~~ Un cop realitzat el check-in, el client ha de poder accedir a l’establiment les 24 hores del dia.
~~ Ha d’existir un servei de recepció, les característiques
del qual varien en funció de la modalitat d’allotjament
~~ Els horaris i les condicions de prestació del servei han
de ser visibles a la recepció de l’establiment.
FULL DE NOTIFICACIÓ DE PREUS
S’ha de lliurar al client, abans de la seva admissió, informació
dels preus corresponents als serveis que ha pactat mitjançant
qualsevol suport, especificant com a mínim en català:
~~ Nom, grup i categoria de l’establiment.
~~ Número o identificació de la unitat d’allotjament.

~~ Les dades relatives a la repercussió dels impostos i taxes (IVA, taxa turística).

~~ Els allotjaments poden exigir al client que efectuï un
avançament del preu en fer la reserva, que s’entén a
compte de l’import total i que anomenem “paga i senyal”.
~~ Quan la reserva es faci mitjançant eines de pagament
electrònic, el càrrec de la paga i senyal s’haurà d’efectuar
dins les 48 hores següents a la formalització de la mateixa. Transcorregut aquest termini s’entén que la reserva
està confirmada sense avançament de part del preu.
Cancel·lació de la reserva
~~ L’establiment està obligat a informar al client, abans de
la formalització del contracte, sobre les clàusules de
cancel·lació.
~~ Excepte pacte en contrari, la cancel·lació efectuada dins
els 10 dies anteriors a la data d’arribada dóna lloc a les
següents penalitzacions:

~~ Data d’entrada i de sortida.

•

~~ Nombre màxim de persones que admet la unitat
d’allotjament.

Reserva per dos o menys dies, el 50% del preu total
d’estada.

•

Reserva per més de dos dies i fins a set dies, el 35%
del preu total d’estada.

•

Reserva per més de set dies, el 25% del preu total
d’estada.

~~ Petició de llit complementari (si escau).
~~ Preu de la unitat d’allotjament i detall i preu dels diferents serveis inclosos.
~~ Preu dels serveis no inclosos.
REQUISITS TURÍSTICS DE LES FACTURES
La factura ha de contenir les dades següents:
~~ La identificació del titular.

Fernando Fraile, director general de l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola, en la seva intervenció a la jornada
d’accessibilitat turística, organitzada per la CEOE i la Fundació ONCE, en el marc del Dia Mundial de Turisme, va destacar 5 claus per al futur del sector turístic:
1.

La sostenibilitat (mediambiental, econòmica i social)

2.

La formació

3.

Les noves tecnologies aplicades al turisme

4. La imaginació per comercialitzar i dissenyar nous
productes
5.

L’accessibilitat

Sobre aquest últim punt va manifestar que tota persona, en
algun moment de la seva vida, patirà alguna discapacitat. Tot
el treball que es realitzi a favor de l’accessibilitat en el turisme
serà en benefici de tots.
Els problemes d’accessibilitat són innombrables, el visitant
es pot veure afectat a cada part del recorregut: en l’accés a
la informació, el transport local, l’allotjament, les visites o la

FORMACIONS DE CAIRE OBLIGATORI:
~~ Prevenció i control de la legionel·la i la legionel·losi.
~~ Formació específica en manteniment de piscines.
~~ Prevenció de riscos laborals.

~~ La identificació de l’establiment.
~~ La identificació del client.
~~ Unitat d’allotjament utilitzada (habitació, bungalow,
apartament...).
~~ El nombre de persones allotjades.
~~ La data d’entrada i de sortida.

Foto: platges d’Empúries. Arxiu Imatges PTCBG
Foto: recepció de l’Hostal de La Gavina de S’Agaró
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participació en esdeveniments culturals o esportius, ja sigui
com a espectador o com a participant.
Atès que la demanda de turisme accessible per a tots va en
augment, avui es considera més com una oportunitat que
com una obligació. Si el sector turístic vol mantenir i desenvolupar la qualitat, la sostenibilitat i la competitivitat, hauria de
donar suport i desenvolupar el turisme d’accés universal, ja
que ofereix avantatges per a tothom. Si són més les persones
que tenen la possibilitat de viatjar, el sector turístic aconsegueix més visitants, temporades més llargues i nous ingressos. La societat en el seu conjunt es beneficia de les noves
oportunitats d’ocupació, dels majors ingressos fiscals i d’un
entorn accessible tant per a la població com per als visitants.
Fraile va concloure manifestant que aquestes 5 claus del futur turístic caben perfectament sota el paraigües de la “Q” de
Qualitat Turística, única certificació de referència en el panorama turístic.
Recordeu que a Costa Brava Centre trobareu tècnics que us
poden ajudar a implantar la “Q” de Qualitat Turística, a formar-vos i a aplicar les noves tecnologies i les tècniques de
comercialització més innovadores per al vostre establiment.

Aula Gastronòmica de l’Empordà

Aula Gastronòmica de l’Empordà

CURSOS DE NADAL A L’AULA

Avui cuino jo...amb
Enric Herce
Data: 13 de desembre
Horari: de 19.30 h a 21.30 h

L’AULA ACULL LA SEMIFINAL DE LA PROVÍNCIA
DE GIRONA DELS PREMIS CARTAVÍ

Aperitius de Nadal
Data: 21 i 22 de desembre
Horari: de 16.00 h a 19.00 h
Preu: 85,80 euros/pax

Preu: 28,00 euros/pax

Foto: representants del Vicus, Es Portal i La Calèndula, finalistes de la

Taller de Nadal
Data: 28, 29 i 30 de desembre
Horari: de 10.00 h a 13.00 h
Preu: 35,00 euros/pax

Foto: els membres del jurat durant la reunió prèvia a la semifinal

categoria A

Avui cuino jo...amb
Quim Casellas

El dilluns 14 de novembre es va celebrar a l’Aula Gastronòmica de l’Empordà la segona semifinal de l’edició 2016 dels Premis Cartaví, corresponent als restaurants de la província de Girona.

Data: 20 de desembre
Horari: de 19.30 h a 21.30 h

El deu restaurants d’aquesta província que van ser escollits finalistes foren: Vicus de Pals, Es Portal Hotel Gastronòmic
de Pals, La Calèndula de Regencós, Bocam de Figueres, Llavataps de Girona, Mas Romeu de Lloret de Mar, La Quadra de
Maçanet de Cabrenys, Macabeu de Palamós, Brots de Vi de Girona i Cal Músic de Figueres.

Preu: 28,00 euros/pax

* en negreta, restaurants associats a la Unió d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre.

Una imatge val més que mil paraules
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La Cuina de l’Empordanet
BONA ACOLLIDA DE LA CAMPANYA GASTRONÒMICA
“TOCATS PER LES BOMBOLLES!”

Foto: imatge de la campanya Tocats per les bombolles!

Durant el mes d’octubre els restaurants del col·lectiu gastronòmic la Cuina de l’Empordanet van dur a terme la nova campanya “Tocats per les bombolles!”, una iniciativa gastronòmica
per a gaudir dels paisatges empordanesos de tardor a taula.
Es tractava d’uns menús elaborats per l’ocasió maridats amb
cava, amb ingredients de temporada i de l’estació com els
bolets, que en principi havien de ser els protagonistes de la
campanya però degut al bon temps i a la sequera d’aquest

Fotos: alguns dels plats que es van oferir durant la campanya
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estiu es va haver d’ajornar la idea per l’escassetat del producte durant els dies que es va dur a terme la campanya.
Es van servir prop de 800 menús, la qual cosa manifesta la
bona acollida de la iniciativa per part dels usuaris.
La campanya es va elaborar conjuntament amb els 20 restaurants de la Cuina de l’Empordanet i els caves Rovellats,
Agustí Torelló Mata, Llopart i Gramona.

La Cuina de l’Empordanet

La Cuina de l’Empordanet

ELS RESTAURANTS CASAMAR, Bo.TiC i TINARS

OLORS, COLORS I SABORS...

MANTENEN L’ESTRELLA MICHELIN
El dimecres 23 de novembre es va celebrar la gala de presentació de la Guia Michelin 2017 al Mas Marroch de Vilablareix, amb els germans Roca com a amfitrions de la festa.
Pel que fa a les estrelles gironines, felicitem als companys
dels restaurants Tinars de Llagostera, Casamar de Llafranc

i Bo.TiC de Corçà, membres del col·lectiu gastronòmic la
Cuina de l’Empordanet, per mantenir l’estrella Michelin, al
restaurant Ca l’Arpa, per haver recuperat l’estrella que va
perdre en l’edició 2016 i a tots els guardonats d’enguany.
FELICITATS A TOTS!

Els restaurants de la Cuina de l’Empordanet han gravat un
vídeo promocional sota el nom “Olors, colors i sabors”, per
tal de promocionar el col·lectiu, les seves propostes i la seva
filosofia: la cuina del producte i del territori.
El podeu veure al canal YouTube de la Cuina de l’Empordanet on també trobareu les píndoles específiques de cada
restaurant.

Foto: una imatge del video corporatiu
Foto: restaurant Bo.TiC

Foto: restaurant Casamar

Foto: restaurant Tinars

Foto: canal YouTube del col·lectiu

VISITA A LES CAVES ROVELLATS I GRAMONA
El dilluns 7 de novembre, els equips dels restaurants de la
Cuina de l’Empordanet van visitar dues de les caves amb les
que col·labora el col·lectiu.

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.

En primer lloc, van fer parada a Caves Rovellats, on van dur
a terme un recorregut per les instal·lacions i van esmorzar
amb la gent del celler.
Després, es van desplaçar a Caves Gramona on també van
visitar el celler i van dinar tots plegats.
Foto: foto de família durant la visita a Rovellats

SOPARS
MARIDATS 2017

Cuina i vi de l’Empordà

Els restaurants i els cellers de l’Empordà
ja estan preparant la 5a edició de la campanya gastronòmica “Sopars Maridats”.
Properament, més informació a:

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

www.cuinadelempordanet.com
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Costa Brava Verd Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya

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.

NOVES INCORPORACIONS A PETITS GRANS
HOTELS DE CATALUNYA
Petits Grans Hotels de Catalunya ha incorporat quatre hotels més a la seva marca, arribant a un total de 47
hotels adherits. Els nous hotels de PGHC pertanyen a les marques turístiques Costa Barcelona, Costa Brava i
Terres de l’Ebre.
HOTEL EDELWEISS, La Garriga, Costa Barcelona

HOTEL MAS RABIOL, Peratallada, Costa Brava

L’Hotel Edelweiss és un exclusiu hotel-boutique amb encant
situat en ple cor de La Garriga i a prop de la ciutat de Barcelona. Disposa de 4 acollidores i magnífiques habitacions i
destaca per una atenció propera i un servei personalitzat. El
seu restaurant ofereix una proposta gastronòmica original i
de qualitat.

L’Hotel Mas Rabiol és una masia del S.XVI rehabilitada però
que conserva l’essència i l’estructura original. Situada en un
entorn rural, disposa de set acollidores habitacions, menjador, diverses sales i d’un jardí de 50.000 m2 amb piscina. Un
indret ideal per a relaxar-se i desconnectar tot gaudint dels
impressionants paisatges empordanesos.

HOTEL VILA D’ARENYS, Arenys de Mar, Costa Barcelona

HOTEL VILLA RETIRO, Xerta, Terres de l’Ebre

Vila Arenys Hotel és un hotel Boutique de 4 estrelles d’estil
avantguardista i sofisticat, situat al centre de la vila d’Arenys
de Mar. Disposa de 15 àmplies i lluminoses habitacions de
disseny, dues d’elles amb terrassa i piscina privada, i una meravellosa suite de 55 m2 amb jacuzzi privat i llar de foc. El seu
restaurant El MOT del Vila ofereix una proposta innovadora
alhora que extremadament xic.

En un entorn únic, envoltat d’una vegetació exuberant, s’aixeca l’Hotel Villa Retiro, un hotel de 5 estrelles a les Terres de
l’Ebre, edificat l’any 1890 i habilitat com a hotel des del 2006,
amb un total de 9 habitacions cuidades fins l’últim detall.
Compta també amb el restaurant, capitanejat pel xef Fran
López i amb 1 estrella Michelin.

Foto: Hotel Edelweiss

Foto: Hotel Mas Rabiol

Foto: Hotel Vila d’Arenys

Foto: Hotel Villa Retirol

ASSISTÈNCIA A LA WORLD
TRAVEL MARKET

ASSEMBLEA GENERAL DE
COSTA BRAVA VERD HOTELS

Del 7 al 9 de novembre es va celebrar la fira World Travel
Market a Londres on Costa Brava Verd Hotels i Petits Grans
Hotels de Catalunya van ser-hi presents ubicats a l’estand de
l’Agència Catalana de Turisme.

El passat 29 de novembre es va dur a terme l’assemblea general de Costa Brava Verd Hotels a l’Hotel Carlemany de Girona, que va comptar amb una alta participació.

Durant els dies de la fira, el representant comercial de CBVH i
PGHC es va trobar amb TTOO especialitzats ja coneixedors de
les marques i altres de nous , per tal de comercialitzar els hotels.

Durant la reunió es va fer una valoració de l’any 2016: estadístiques d’ocupació, resum de l’activitat comercial i del pla de
comunicació i màrqueting, anàlisi de vendes i previsió econòmica de tancament de l’exercici. També es va fer una proposta
del programa d’accions pel 2017.

Carrer del Vilar 37, C.P 17200, Palafrugell
Tel: 972 30 68 71 Mòbil: 630 95 67 31
Foto: estand de l’Agència Catalana de Turisme a la WTM
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Foto: durant l’assamblea a l’Hotel Carlemany

Laboral Fiscal

Breus

CALENDARI LABORAL

LLIBRE DE VISITES

El Conseller Baiget visita el Grup Costa Brava Centre

Anualment i segons l’article 31 del Conveni Col·lectiu de
treball interprovincial del sector de la indústria d’Hostaleria i Turisme de Catalunya, l’empresa està obligada a elaborar el calendari laboral abans del 20 de febrer de cada
any. Aquest ha de comprendre l’horari de treball, la distribució anual dels dies de treball, festius, descansos setmanals i demés dies inhàbils; tenint en compte la jornada
màxima legal i en el seu cas, la pactada.

Amb l’entrada en vigor, el 13 de setembre de 2016, de l’Ordre ministerial ESS/1452/2016, de 10 de juny, per la qual
es regula el model de diligència d’actuació de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, el Llibre de visites s’elimina definitivament, tant en format paper com electrònic.

El divendres 14 d’octubre el Conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Jordi Baiget, va visitar les
instal·lacions del Grup Costa Brava Centre a Vall-llobrega i es
va reunir amb els presidents de les entitats que conformen el
Grup, membres de la junta directiva i part del personal tècnic.

S’efectuarà d’acord amb la regulació que anualment efectua el Ministeri de Treball i Seguretat Social en quant a dies
inhàbils a efectes laborals, retribuïts i no recuperables establerts per cada Comunitat Autònoma i pel Ajuntaments
corresponents, essent 14 la totalitat dels mateixos.
Recordar que tot i que s’ha de tenir fet a principis d’any,
recomanem tenir-lo a finals de l’any anterior a la seva vigència, i publicar-lo en un tauler d’anuncis de l’empresa o,
en el seu defecte, en un lloc visible per a tots els treballadors de la mateixa.

L’Ordre dóna així compliment a la Llei 23/2015 i trasllada
de les empreses a la Inspecció de Treball les obligacions referents a la necessitat de documentar i deixar constància
de les actuacions inspectores fetes. El personal inspector
i subinspector estendran una diligència per cada visita o
comprovació que facin i reflectiran en aquest document, les
matèries o aspectes examinats i altres incidències concurrents.

A la reunió es van tractar diversos temes, entre ells, la posició
del Grup pel que fa a l’impost turístic, la valoració de la temporada 2016 i es van reclamar algunes col·laboració públiques
per a dur a terme accions en l’entorn de la formació.
Foto: el Conseller amb els presidents i membres de la junta directiva

El Director General de Turisme es reuneix amb els presidents del Grup Costa
Brava Centre

El dijous 24 de novembre es va dur a terme una reunió entre
el Director General de Turisme de Catalunya, Octavi Bono, i
representants i part del personal tècnic del Grup Costa Brava
Centre a les instal·lacions de Vall-llobrega.

Tant els Llibres de visita com els models de diligència estesos amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’Ordre esmentada, s’han de conservar durant cinc anys, a comptar des de
la data de la darrera diligència feta. Durant aquest període, i
d’acord amb l’article 5.2 de l’Ordre, la Inspecció conservarà
també les diligències efectuades en els Llibres de visita electrònics. Dins aquest termini, les empreses afectades podran
sol·licitar còpia de les diligències que els afectin.

Durant la visita del Sr. Bono es va fer un recorregut per les
instal·lacions del Grup i es va dur a terme una reunió de treball
per tal de mostrar-li la feina que duen a terme les entitats del
GCBC en benefici del turisme de la Costa Brava i de Catalunya
en general.
Foto: els presidents del GCBC amb Octavi Bono

TRIBUTACIÓ DELS REGALS DE NADAL ALS
TREBALLADORS

El Casamar traspassa fronteres
Del 14 al 20 de novembre, en Quim i la Maria Casellas, xef i cap
de sala respectivament del Restaurant Casamar de Llafranc (1
estrella Michelin), van portat la seva proposta gastronòmica
fins a Shanghai, Xina, contractats per la prestigiosa companyia
hotelera Le Meridien.

Al desembre moltes empreses aprofiten per a premiar l’esforç
dels seus treballadors, regalant lots de Nadal i/o convidant-los
a un sopar/dinar d’empresa. Però, com tributen aquests regals?

Els germans Casellas van formar part de les jornades “Dressed
up 2016”, creades per la companyia americana per als amants
de la gastronomia i que se celebren al seu hotel de Shanghai.

L’article 15 de la Llei d’Impost de Societats recull que no seran
deduïbles els donatius i les liberalitats, excepte les despeses
per atencions a clients o proveïdors, ni les que, d’acord amb els
usos i costums, s’efectuïn respecte al personal de l’empresa.

Foto: en Quim amb altres xefs a Shanghai

Rafel Sabadí guanya el primer premi en el concurs Ruinart Challenge

Això significa que, si l’empresa té com a tradició fer un sopar/dinar de Nadal o regalar paneres, es podran incloure les factures
com a despeses deduïbles de l’exercici.

El sommelier del Roser II, restaurant membre de la Cuina de
l’Empordanet, va guanyar el primer premi del prestigiós concurs Sumiller Ruinart Challenge Espanya 2017, organitzat per
Maison Ruinart i que es va celebrar el passat dimarts 22 de novembre a l’Hotel Majestic de Barcelona.

L’entrega dels lots de Nadal tindrà la consideració de retribució
en espècie no exempta pel treballador, pel que s’haurà d’acompanyar del corresponent ingrés a compte.

El sommelier d’El Roser 2 va competir amb una quarantena
dels millors professionals del vi de l’Estat i es va emportar la
puntuació més alta proclamant-se així guanyador de l’edició.

L’IVA d’aquests lots no serà deduïble, segons l’article 96 de la
Llei d’IVA, a excepció de les mostres gratuïtes i els objectes publicitaris que no superin l’import de 90,15 € dins l’any natural a
un mateix destinatari.

Foto: Rafael Sabadí amb el premi. Font: El Punt Avui.
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Proveïdors
CAFÈS

DESCANS

ESTALVI ENERGÈTIC

Cafès Roura
Sr. Josep Duran – 972 320 548

Astral
Sr. Xavier Costa – 938 747 711

ACV España
Sra. Noelia Gonzalez - 93 759 54 51

Cafès Cornellà
Sr. Pere Cornellà – 972 476 300

Sonpura –
Sr. Alberto Villalobos - 696 429 914

Efe Group
Sr. Aleix Garriga - 625 289 646

CARNS / EMBOTITS

MOBILIARI I PARAMENT

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

Lifra Contract
Sra. Elisenda Deordal – 938 863 738

Ledsoleil
Sr. Andrés Gortchacow - 937 358 509

Comercial Amat
Sr. Mateu Amat – 972 640 073

Complet Hotel
Sr. Antonio Reinoso – 972 367 080

Panasonic España
Sr. Miquel A. Romero – 626 607 906

PEIXOS

EQUIPAMENT DE CUINA

Peixos de Palamós
Sr. Octavi Obiol – 972 318 103

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

6con Sistemes de control
Sr. Manel Santos - 638 653 015

Dispuig
Sr. José Luis Bonilla – 972 206 713

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

Ignifugats Generals
Sr. Ricard Juscafresa – 972 172 353

Copesco & Sefrisa
Sr. Enric Ferriol – 902 200 980

TELEVISIÓ

Seremex
Sr. Alfons Pardos – 972 170 017

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

Grundig España
Pedro Muñoz – 93 318 46 47 - 648 44 60 97
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
Sra. Úrsula Ribera - 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. Francesc Castañeda – 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. José Manuel López – 972 228 304
DOLÇOS / PA
La Fleca de l’Empordà
Sr. Xavier Sardà – 972 601 257
L’Amarant.- Obrador sense gluten
Sr. Josep Mª Curbasí - 606588109
BEGUDES
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

Ddisseny
Sr. Josep Mª Romo – 972 805 519
ESDEVENIMENTS
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
Stop Plagues
Sr. Elies Castro – 972 223 001
Braut Eix Ambiental
Sra. Montserrat Braut – 938 816 371
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

SEGURETAT I TELECOMUNICACIONS

CONTRA EL FOC

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 Vidal 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

SERVEIS HIGIENICO ALIMENTARIS
Agar
Sr. Xavier Beltran - 676 718 333
Altimir Assessors
Sra. Carme Cernicharo - 972 332105 - 630533050
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