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L’any passat vam celebrar els 30 anys de Costa Brava Centre Cooperativa; engua-
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ny, els més de 25 anys de Costa Brava Centre Hotels; i l’any vinent, els 40 anys de
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l’Associació.
Totes aquestes dates ens remunten a les darreries dels anys setanta i a tota la dècada
dels 80. En un entorn polític nou, es desvetllaven tot un seguit de reptes que calia
afrontar amb convicció i de manera corporativa, i els empresaris turístics del Baix
Empordà ho van fer. I no només ho van fer, que ja seria un mèrit, sinó que ho van fer
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bé. Una part d’aquells homes que ara en diríem emprenedors ja no hi són, altres ja
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Cursos temàtics
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són molt grans i quasi cap d’ells té responsabilitats, ni de caràcter privat ni públic.
Han marxat sense fer soroll, però han deixat petja. Dues generacions més tard, ha
arribat gent nova, jove i molt més formada que aquells pioners, però el camí i el
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rumb que aquella gent van emprendre encara segueix vigent.
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En les mateixes dates van néixer moltes altres organitzacions amb objectius semblants, que avui ja no hi són, o són quasi imperceptibles. Alhora, Costa Brava Centre
és a ulls de molta gent l’entitat referent de l’associacionisme turístic de Catalunya
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i fins i tot més enllà. Les darreres setmanes, les dues escoles de negocis més im-

Augment de vendes per tercer any consecutiu
Sessions de treball a Fitur
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portants del país, ESADE i IESE, han dedicat la seva atenció al desenvolupament de
Costa Brava Centre.
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Primer va ser ESADE, amb la col·laboració de la Fundació Jordi Comas, que va pro-

La jubilació
L’obligació de registrar la jornada laboral dels treballadors. Aplicació al sector turístic

gramar a la seva Aula Internacional de Turisme una jornada per analitzar la marca
Empordà dins la marca Costa Brava, com una proposta turística de gamma Premium,
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amb ponents de luxe com Josep Roca, del Celler de Can Roca o Joan Manuel Sevillano,

El càmping Les Medes de l’Estartit entre els millors d’Europa
Incorporació 11 nous proveïdors
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de la Fundació Gala-Salvador Dalí.
Quinze dies més tard va ser IESE, que desplaçava alguns alumnes del postgrau de
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Gestió i Administració d’Empreses a la Costa Brava Centre per copsar de primera mà
com aquest territori s’havia anat desmarcant progressivament de la genèrica Costa
Brava, amb una oferta de més qualitat i amb molt més valor de mercat.
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Tenim doncs molt a celebrar i molt a agrair a aquells homes i dones que un dia van
creure que plegats podríem fer molt més camí i assolir fites que per a molts altres
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Gràcies des de la certesa que el temps ens atorga.
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Xerrem amb
MARIA TERESA DÍAZ COMAS

•

Crear un calendari anual de fires i workshops on Skål té
presència o en tindrà en els propers anys.

•

Estandarditzar les nostres assistències a fires i workshops
internacionals així com a actes públics a nivell global.

•

Estandarditzar els beneficis globals, nacionals i locals
de ser membre Skål Internacional.

•

Estandarditzar la figura Skål Greeter (ambaixador de
la teva Skål-Regió, a Girona un dels nostres Skål Greeters és en Pol Fages). Per exemple, contactant a un Skål
Greeter a Nova York, et permet conèixer la ciutat d’una
manera autèntica.

•

Liderar conjuntament amb la resta del comitè executiu
(el formem 6 persones en total: el president, 2 vicepresidents i 3 directors) el nou pla estratègic a 2017-2020
que presentarem al proper congrés mundial a Hyderabad amb l’estreta col·laboració i la feina de la nostra
nova CEO, Daniela Otero i la resta de l’equip de les
nostres oficines centrals mundials ubicades a Torremolinos, Màlaga.

Nova directora de Skål Internacional
Què és Skål Internacional?
És la única associació de professionals i directius que aglutina a tot el ‘paraigües’ de professionals i directius del sector
turístic que actua a nivell local i global des de 1934. Va néixer a París i el nostre primer president es considera el pare
de l’Skål va ser el Sr. Florimond Volckaert.
Skål Girona va ser fundat l’any 1969 amb l’inici de la nostra activitat turística. Hem estat un dels clubs pioners a
Espanya, sent el seu primer president i membre fundador
el Sr. Salvador Bordàs. Skål Internacional Girona sempre
ha estat lligat a la indústria turística gironina i en l’actualitat
compta amb membres hotelers, agents de viatge, professionals de serveis turístics, de la formació, de la restauració i
professionals d’administracions públiques del turisme.

Quin és el seu principal objectiu?
La nostra visió és ser una veu de confiança del turisme. Pertanyem a la OMT des de 1984 i de moltes altres organitzacions internacionals de turisme responsable i social com la
IIPPT i el CODE ECPAT. Fomentar la Pau i l’amistat a nivell
mundial i ‘fer negocis entre amics’.
Foto: Maria Teresa Díaz Comas

Com aconsegueix combinar els negocis i l’amistat?

Quines són les principals activitats de Skål a Catalunya?

Tots els 358 clubs (a mi m’agrada dir-los-hi ‘destinacions’)
actuals tenen una reunió mensual on es forgen els vincles i es
poden crear futurs negocis i on qualsevol skalega pot programar-ho clicant al calendari d’esdeveniment del web i inscriure’s.

A Catalunya, en aquests moments tenim 2 clubs actius: a
Girona i a Barcelona, amb quasi bé 200 socis. Tenim molt
bons vincles entre els dos clubs i el nostre objectiu és obrir
un club a Tarragona i un altre a Lleida en els propers 3 anys
(històricament havia hagut un club a Tarragona i un altre
a Castelló). Fem reunions mensuals on coneixem nous establiments turístics de la nostra zona així com gaudim de
bones experiències que organitzen els nostres propis companys skalegues i preparem xerrades - col·loquis amb ponents especialitzats sobre temes del nostre interès comú.
També tenim trobades amb altres clubs de la resta d’Europa
així com assistim a fires professionals de referència on Skål
té un stand i tenim la gran avantatge de fer-nos la nostra
agenda professional a través de la seu central de les nostres
oficines que està a Torremolinos. La base de dades dels més
de 15.000 socis actius està actualitzada i en continua millora.

Cada país i regió en el món organitza també el seu propi congrés
anual on és el moment de fer o mantenir contactes ‘reals’ amb
altres skalegues de la regió o del país i fer amistat. Un cop creat
aquest vincle, és molt més fàcil que sorgeixin oportunitats de negoci comuns o bé demanar ajuda a companys skalegues a crear
negoci entre altres amics professionals d’arreu del món.
Cada any s’organitza un congrés mundial a una regió del món,
aquest any 2017, se celebra a Hyderabad (Índia) entre el 5 i
el 9 d’octubre, país econòmicament emergent, i on el turisme
receptiu i sobretot emissor està creixent molt, segons dades
de l’informe de la OMT any 2016. I tot els skalegues catalans
en podrien treure un bon profit si es preparen prèviament i
assisteixen al congrés. En aquests moments estem organitzant
un grup per assistir-hi, sortirem l’1 i tornarem el 11 d’octubre,
on a part d’assistir al congrés aprofitarem per fer funtrips i
workshops a la zona organitzats pels skalegues de Hyderabad.

I per la meva banda, m’he posat tasques i objectius a nivell
del meu club de Girona:
•

En el curt termini, ajudar a incrementar el nombre de
socis de valor i també socis joves de manera que hi pugui haver relleu generacional.

•

Aportar el meu granet de sorra a la junta del nostre club.

•

A mitjà termini, coorganitzar un congrés a nivell mundial a les nostres comarques gironines.

Com es pot ser membre de Skål?
Està obert el professionals, directors o executius que estiguin
directament involucrats en la gerència del turisme, vendes i

promoció d’empreses turístiques, incloent transport (línies
aèries, creuers, ferrocarrils, transbordadors), touroperadors i
agències de viatge, organitzacions de turisme, departaments
oficials i no oficials de turisme, hotels, centre de convencions,
mitjans turístics i restaurants.
També tenim la nostra cantera, el nostre Skål Jove està dirigit a
estudiants fins a 29 anys que s’inicien en la indústria del turisme així com executius joves fins a 35 anys, per cert, des d’on jo
vinc. Els meus oncles, Jordi Comas i Carme Hospital, en Carles
Pallarès, en José Antonio Goñi i la Montse Closas, han estat
els meus mentors des que tenia 20 anys a nivell gironí i Hulya
Aslantas, Antonio Garcia del Valle i Pepe Seguí a nivell internacional.
Parlant de la quota per associar-se, té un preu/ qualitat molt alt
si utilitzes el carnet Skål també a nivell mundial com he intentat
explicar en les preguntes que m’heu fet. En el nostre Club: Skal
Girona, el nostre President Josep Maria Corretger i la nostra
secretària Maria Dolors Jofra s’encarreguen de supervisar les
noves altes i coordinar juntament amb la resta de la junta les
activitats i esdeveniments que es fan mensualment.
Per cert, el proper 23 de març del 2017, tindrà lloc l’Assemblea
General del nostre club a la Facultat de Turisme de Girona on
tenim la nostra seu social i on es formarà la nova junta executiva del club pels propers 2 anys. Els càrrecs segons estatuts es
renoven i/o mantenen anualment.
Finalment, des d’aquesta magnífica plataforma m’agradaria felicitar i honorar a TOTS i TOTES qui ens han precedit tant a nivell local com mundial, ells i elles ens han ensenyat i ens han fet
de mentors a tots els actuals skalegues gironins i ens segueixen
ajudant a créixer personalment i professionalment, i voldria
encoratjar a les nostres presents generacions de la nostra indústria a seguir millorant i treballant en pro del coneixement i
creixement del turisme responsable i autèntic de les nostres
comarques gironines i la resta de Catalunya.

Com a nova directora de Skål internacional, quines
són les seves línies de treball prioritàries?
Se m’ha atorgat la Cartera de Desenvolupament del Negoci
Comercial i Fires (Director of Business Development and
Trade Fairs). Les meves tasques a nivell global són:
4

Foto: part de la Junta Executiva de Skal International Girona: President Josep Maria Corretger, Secretària MªDolors Jofra, Vocals: Montse Closas, Oscar
Portela, Stephanie Saudane, Joaquim Boadas i Il.lusionista Xevi amb Maria Teresa Díaz
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BENVINGUTS A L’ASSOCIACIÓ
Nous socis primer trimestre 2017

LA FORMACIÓ, L’EINA MÉS POTENT PER A LA

1

2

SUPERACIÓ PERSONAL I PROFESSIONAL

4

La formació és una eina bàsica, potent i indispensable per
al creixement personal i professional, i és per aquest motiu que la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa
Brava Centre ha posat a l’abast de totes aquelles persones
que volen millorar les seves possibilitats o qualitats professionals, o que es troben en situació de recerca de feina, un
programa de formació per al primer semestre de l’any.

Durant el primer trimestre del 2017, s’han incorporat
set nous socis, als quals volem donar la benvinguda.

1. Restaurant La Mar Salada, L’Escala
2. Fleca Sunyer, de Torroella de Montgrí
3. Hotel Marina, de Palamós
4. L’Onada Txiringuito, de Palamós

3

5. Restaurant El Hórreo , de Sant Antoni de
Calonge

El ventall de possibilitats és ampli. El programa compta amb
més d’una seixantena de cursos de diverses temàtiques, per
a directors i gerents, per a caps d’àrea i de departament, per
a personal base, per ajudants, auxiliars i/o personal en pràctiques.

6. Hotel Monterrey, de Platja d’Aro
7. Restaurant Sabors, de Regencós

I és perquè creiem que en la situació laboral que es troba
immersa Catalunya, les necessitats de millora i de superació han d’estar més vives que mai, així que també donem la
possibilitat de poder compaginar el treball amb la formació
a través de cursos online.

BENVINGUTS!
5

6

7

I no només això: també apostem per la formació com una
estratègia clau pel desenvolupament permanent, per la qual
cosa creem plans de formació específics a través de cursos
a mida segons les necessitats de cada establiment (cursos a
convenir en quant a durada, temps i lloc de realització).
Aquests cursos són finançats per la Fundación Estatal para
la Formación en el Empleo, i és la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre qui s’encarrega
de la seva tramitació, impartició i bonificació.

PROGRAMA
DE FORMACIÓ
GENER - JUNY
2017
Presencial
Online
Professional
Particulars
Bonificada
Empreses

En aquests cursos poden participar tant treballadors en
Règim General, que estiguin d’alta en la Seguretat Social, o
fixes discontinus en període de no ocupació.
Aquesta participació descompta crèdit de formació de l’empresa.
Els treballadors en Règim d’Autònoms, poden assistir als
cursos abonant el 75% del cost del curs.

www.grupcostabravacentre.com
www.aulagastronomicadelemporda.com

Per consultar tots els cursos:
www.grupcostabravacentre.com
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BORSA DE TREBALL COSTA BRAVA CENTRE

RENOVEM CONVENI AMB INFOFEINA

Nova plataforma per a la recerca de personal
La Unió d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre
ha renovat un any més el conveni amb Infofeina, amb l’objectiu de facilitar la tasca de cobrir les vacants de feina a
l’empresari.
Infofeina és una plataforma que permet agilitzar tots els
processos de recerca de personal per cobrir les vacants
dels establiments, i que dona la màxima difusió als llocs de
treball.
En virtut d’aquest acord, els socis poden gaudir d’un descompte del 30 per cent, tant en les ofertes individuals com
en els pacs.
A Infofeina es poden activar les ofertes en funció del resultat obtingut. Només es paga si s’està interessat en els
currículums rebuts.
Per penjar les ofertes només cal usuari i contrasenya, i
aquestes seran visibles tant al portal d’Infofeina com al
web de l’Associació.

El passat mes de febrer, la Unió d’Hostaleria i Turisme Costa
Brava Centre va engegar una nova plataforma per a la millora de la recerca de personal: una borsa de treball pròpia
dedicada íntegrament al sector de l’hostaleria i el turisme.
L’eina, desenvolupada per l’Associació, està pensada per a
empreses que busquen treballadors especialitzats.
Amb aquesta finalitat, des de l’Associació busquem candidats que s’hi incorporin i que s’ajustin a la demanda dels
empresaris, per tal que aquests després puguin buscar
aquelles persones amb el perfil que necessiten:

~~ Professionals de l’hostaleria en recerca de noves oportunitats laborals.
~~ Persones que volen iniciar-se en el món de l’hostaleria
i disposen de formació.
~~ Estudiants i altres que cerquen feina de temporada
curta en el sector.
8
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Aquesta plataforma és exclusiva per a l’ús dels associats de la Unió d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, els quals poden accedir a través de la nostra web:
www.grupcostabravacentre.com i prement sobre la imatge
de borsa de treball accedeixen a la plataforma amb un usuari
i contrasenya facilitades prèviament per l’Associació.
Un cop a l’espai de l’empresa, els socis poden cercar els currículums més adients a través de la creació d’una oferta.

Presentació i demostració nova plataforma
Per tal que tots els socis interessats puguin fer un bon
ús de la plataforma, el proper dimecres 22 de març es
durà a terme una presentació i demostració del programa a les instal·lacions del Grup Costa Brava Centre a
Vall-llobrega.
Si esteu interessats en assistir-hi, podeu contactar a:
jlloberol@grupcostabravacentre.com | 972 600 069
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CERTIFICACIONS A L’ABAST DEL TEU ALLOTJAMENT
Aquest mes us presentem una nova certificació en alimentació saludable per a hotels, i us recomanem el Distintiu de
Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya com aposta pel turisme responsable.

Un hotel amb la metodologia de
Healthia incrementa la seva facturació més d’un 10% després d’oferir plats saludables al restaurant.

Un estudi realitzat entre octubre de 2015 i desembre de
2016 sobre més de 9.000 menús expedits per un hotel de
quatre estrelles de Barcelona, confirma que oferir propostes saludables als hostes contribueix a augmentar la rendibilitat de l’establiment. Oferir plats saludables que millorin
el patró alimentari, a més d’abaratir fins un 20% els costos

de la matèria primera, aconsegueix fer créixer la facturació
del restaurant per sobre dels dos dígits, segons acaba de
confirmar un recent estudi realitzat per un cèntric hotel de
4 estrelles de Barcelona. Des que va començar a posar en
pràctica els requisits de Healthia Certification, el primer i
únic segell internacional d’alimentació saludable dirigit al
sector turístic, l’establiment ha aconseguit diferenciar la
seva imatge i alinear-se amb la que avui dia és, segons la
consultora Nielsen i molts altres observatoris internacionals, la gran tendència de consum a nivell mundial en la restauració: l’alimentació saludable.
Per tal de donar a conèixer aquesta certificació, la
Unió d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us pot
preparar un curs a mida:
“Inclusió d’oferta saludable a les cartes dels hotels”.
Truca ara al 972 60 00 69 i informa’t!

Generalitat de Catalunya
de Medi
Ambient
El distintiu de garantia de qualitat ambientalDepartament
per a hotels: una aposta
pel turisme
sostenible
i Habitatge
Direcció
General
de Qualitat
Ambiental
de Garantia
de Qualitat Ambiental
és voluntari
Els clients i la societat en general demanen, cada cop
més, El Distintiu
productes i serveis que siguin respectuosos amb el medi
ambient. Les etiquetes ecològiques són un referent per a
molts consumidors i un criteri que apliquen a l’hora d’escollir l’establiment on allotjar-se.
Per facilitar la identificació dels hotel compromesos amb el
medi ambient i reconèixer el seu compromís, la Generalitat
de Catalunya ha creat el Distintiu de Garantia de Qualitat
Ambiental que s’atorga a hotels que compleixen uns requisits de qualitat ambiental més enllà del compliment de la
normativa en àmbits tals com:
~~ Gestió correcta dels residus
~~ Estalvi en el consum d’aigua
~~ Estalvi i eficiència energètica
~~ Control de la generació de soroll

EL GRUP COSTA BRAVA CENTRE AMB LA
RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
Forma part de la vocació de la Unió d’Hostaleria i Turisme així
com tot el Grup Costa Brava Centre, treballar per la nostra
comarca en tots els aspectes.

Per aquest motiu, s’han dut i s’estan duent a terme, diverses
iniciatives amb entitats que treballen amb persones en risc
d’exclusió social.

El sector turístic, cabdal en l’economia comarcal, ha d’integrar entre els seus valors el compromís en la millora de l’entorn proper, tant pel que fa a la conservació del paisatge i el
medi ambient, com en el vessant social. I així ho entenem des
de Costa Brava Centre.

A partir d’aquest número, dedicarem una pàgina a fer-vos
saber quines són aquestes col·laboracions i com podeu participar-hi.

30è ANIVERSARI DEL CENTRE TRAMUNTANA
AMB QUI COL·LABOREM
Fundació Vimar
Acolliment residencial i atenció diürna a persones amb
discapacitat.
Què hem fet? Donar a conèixer l’activitat de l’entitat i col·
laborar en la recollida de fons en hotels i allotjaments.
Tresc

i aporta tant beneficis directes i quantificables a l’establiment, com d’altres més intangibles que tenen a veure amb la
millora de la seva imatge i posicionament. Els beneficis més
immediats són el resultat de les accions en matèria d’estalvi
i gestió més eficient dels recursos naturals, les quals permeten reduir de forma significativa els costos econòmics sense
afectar ni el confort dels usuaris ni la competitivitat de l’hotel.

Integració al món del treball de persones amb discapacitat en la modalitat “treball amb suport”.

Així doncs, disposar d’aquest sistema d’etiquetatge ecològic de la Generalitat de Catalunya serveix per evidenciar el
compromís amb el turisme sostenible.

Centre que ofereix serveis de viver, jardineria, manipulats, senyalització i neteja.

Nom dels arxius generats:
1. Dgqa_Horitzontal_CAT_WG.jpg
(Català)
Pots demanar-nos
més informació sobre aquesta i altres
2. Dgqa_Horitzontal_CAS_WG.jpg
(Càstellà)
certificacions
de qualitat a:
3. Dgqa_Horitzontal_ANG_WG.jpg (Anglès)
ncolomer@grupcostabravacentre.com

Què hem fet? Buscar establiments per integrar treballadors.
Centre especial
de treball Tramuntana

Què fem? Donar a conèixer els seus serveis a les empreses associades.

Incorpora
Integració laboral de persones en risc d’exclusió social.
Acord en fase de gestió.

~~ Pràctiques de gestió ambiental de l’hotel
~~ Informació i educació ambiental als treballadors i clients

Càritas

~~ Mobilitat sostenible

Integració laboral de persones en risc d’exclusió social.
Acord en fase de gestió.

Nom dels arxius generats:
1. Dgqa_Horitzontal_CAT_COLOR.jpg
10 (Català) 11
2. Dgqa_Horitzontal_CAS_COLOR.jpg (Càstellà)

Aquest 2017 el Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana celebra 30 anys de feina a la comarca del Baix Empordà.
Des que es va inaugurar l’any 1987, per iniciativa de pares
i mares amb fills/es amb discapacitat intel·lectual, fins que
al 1991 va passar a ser gestionat pel Consell Comarcal, el
Centre no ha parat de créixer, tant en nombre d’usuaris com
en oferta de serveis. Actualment atén 180 persones entre
els centres de Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols.
Hi ha dues grans àrees pel que fa als serveis del Centre Tramuntana: el Centre Ocupacional i el Centre de Treball Especial. El Centre Ocupacional, d’una banda prepara als usuaris
que tenen capacitat per a la inserció al món laboral (servei
ocupacional d’inserció) i de l’altra, ofereix servei de teràpia
ocupacional a persones que poden assolir la capacitat de
treball suficient per cobrir una plaça en un centre laboral.
El Centre Especial de Treball Tramuntana ocupa 65 persones amb discapacitat intel·lectual amb relació laboral completa i ofereix serveis plenament competitius en jardineria,
viver de plantes, senyalització, neteja i compta amb una nau
de manipulats industrials.
Entre els seus clients hi ha empreses de tota la comarca, entre les quals hi trobem el Grup Costa Brava Centre.

Aula Gastronòmica de l’Empordà

Aula Gastronòmica de l’Empordà

TALLERS “AVUI CUINO JO…”
MARÇ

TALLERS PER A NENS I NENES D’ENTRE 6 I 12 ANYS

ABRIL

TALLER DE PASQUA

Avui cuino jo...amb
Quim Casellas

jo...amb
o
in
u
c
i
u
v
A
e
Enric Herc

Data: 27 d’abril
Horari: de 19.30 h a 21
.30 h

arç
Data: 28 de m
h
.30 h a 21.30
Horari: de 19
ros
Preu: 28,00 eu

TALLER D’ESTIU

10, 11, 12 i 13 d’abril

Durant els mesos d’estiu (juliol i agost)

De 09.00 h a 13.00 h

De 09.00 h a 13.00 h

»»

Brunyols de bacallà

Mes sencer: 190 euros

»»

Mona de Pasqua

»»

Tortell de rams

»»

Diversió de xocolata

Dues setmanes: 100 euros
Una setmana: 70 euros
Un dia: 15 euros

50 euros

Preu: 28,00 euros

MAIG

Avui cuino jo...amb
Alex Muñoz
Data: 11 de maig
Horari: de 19.30 h a 21.30 h

CONVENIS PROVEÏDORS 2017

Preu: 28,00 euros

Durant el primer trimestre de l’any s’han tancat els convenis amb els proveïdors que col·laboren amb l’Aula Gastronòmica
de l’Empordà.
Agrair a l’empresa INDHOS per incorporar-se com a nou proveïdor 2017.

CURSOS TEMÀTICS
ELABORACIÓ DE MI-CUIT

I als que han renovat un any més:

CUINA D’AUTOR

Cartell PEC.pdf
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EQUIPAMENT PER A L'HOSTALERIA

LA CUINA DE CA L’ARPA
25 de maig
De 16.00 h a 19.30 h
A càrrec de l’empresa Collverd
28,00 euros

P R O F E S S I O N A L E Q U I P M E N T C O N S U LT I N G
9 7 2 2 0 8 3 8 7 w w w. p e c p r o j e c t s . c o m
C/ Joan Alsina, 3. 17003 Girona

22 de maig

Avícola Maria

GBECH

PEC

Complet

Cornellà

Empordàlia

Frima

Fruites Gonzalez

Fundix & Castey

Òpera

Puralia

Rational

La Fleca de
l’Empordà

Seremex

Termo Whash

De 16.00 h a 19.00 h
A càrrec del xef Pere Arpa,
Restaurant Ca l’Arpa (1* Michelin)
28,00 euros
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MOLTES GRÀCIES A TOTS!

La Cuina de l’Empordanet

La Cuina de l’Empordanet

SOPARS MARIDATS
Tasta l’essència gastronòmica de l’Empordà

17 de febrer al 9 de juny
Vent

DIA
17
febrer
24
febrer
3
març
10
març

Fotos: alguns dels plats i dels vins de Sopars Maridats 2017

El passat mes de febrer es va donar el tret de sortida a la
5a edició de la campanya gastronòmica Sopars Maridats
amb els restaurants de la Cuina de l’Empordanet i de la Cuina del Vent i els cellers de la DO Empordà.
Aquesta proposta gastronòmica empordanesa d’alta qualitat ofereix menús confeccionats per cada parella formada
per un cuiner i un cellerer, que han treballat conjuntament
per oferir la millor combinació entre els plats i els vins que
formen el menú, amb l’objectiu de fonamentar la riquesa de
la gastronomia de l’Empordà, i dinamitzar el sector en una
època de l’any on hi ha poc moviment turístic a la zona.
S’ofereixen un total de 31 sopars durant 16 setmanes, cada
divendres del 17 de febrer al 9 de juny exceptuant el divendres de Setmana Santa.
Enguany, hi ha dues novetats. La primera és que tots els
menús inclouen una varietat de croqueta a l’aperitiu per

commemorar els 150 anys des que va aparèixer al nostre
país la primera referència escrita sobre aquesta elaboració
a “El cocinero español y la perfecta cocinera”.

17
març

La segona és que s’ha creat el website www.soparsmaridats.com
on l’usuari pot trobar i descarregar tota la informació sobre
la campanya i les notícies, així com els menús, que es van
penjant esglaonadament atès que aquests estan elaborats
amb productes de temporada i és difícil preveure amb antelació quina serà la disponibilitat del producte.

24
març
31
març
7
abril

Les etiquetes que es promouen perquè els usuaris participin de la campanya a les xarxes socials són:
#soparsmaridats2017 #cuinaempordanet #cuinadelvent i
#doemporda.
La campanya compta amb la col·laboració del Consorci de
Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de la Generalitat de
Catalunya, l’Agència Catalana de Turisme i l’Institut Català
de la Vinya i el Vi.

RESTAURANT

CELLER

DIA

Sa Punta - Platja de Pals

Bodegues Trobat

21
abril

Rosa dels Vents - Platja d’Aro

Mas Llunes

La Gamba - Palamós

Arché Pagès

Es Portal - Pals

Hugas de Batlle

Emporium - Castelló d’Empúries

Roig Parals

El Roser 2 - L’Escala

Masia Serra

Antaviana - Figueres

Mas Vida

Llevant - Llafranc

Pujol Cargol

El Molí - Pont de Molins

Vinyes d’Olivardots

SA cova - Platja d’Aro

Vinyes dels Aspres

Bo.TiC - Corçà

Gelamà

La Costa - Platja de Pals

*la vinyeta

Fornal dels Ferrers - Terrades

Martín Faixó

La Plaça - Madremanya

Clos d’Agon

Duran - Figueres

Arché Pagès

28
abril
5
maig
12
maig
19
maig
26
maig
2
juny
9
juny

RESTAURANT

CELLER

La Calèndula - Regencós

Martín Faixó

Amiel&Molins - Pont de Molins

Cellers d’en Guilla

Aradi - Platja d’Aro

Oliveda

Els Tinars - Llagostera

Pere Guardiola

Aigua Blava- Begur

Roig Parals

Voramar - Portbou

Can Sais

Casamar - Llafranc

Vinyes d’Olivardots

Els Pescadors - Llançà

Mas Llunes

Mas dels Arcs - Palamós

Espelt

Can Jeroni - Figueres

Vinyes dels Aspres

Terramar - Llafranc

Castell de Peralada

Mas de Torrent Torrent

Martí Fabra

La Xicra - Palafrugell

Terra Remota

Reina de Port-Lligat - Mollet de Peralada

*la vinyeta

Vicus - Pals

Cellers d’en Guilla

La Cuina d’en Norat - Roses

Espolla

En negreta els restaurants de la Cuina de l’Empordanet - En negreta i cursiva els restaurants de la Cuina del Vent

www.soparsmaridats.com
www.cuinadelempordanet.com

www.lacuinadelvent.com

/CuinadelEmpordanet

/LaCuinadelVent

/DOEmpordà

@CuinaEmpordanet

@LaCuinadelVent

@DOEmpordà

cuinaempordanet

Foto: durant els primers sopars maridats del 2017
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www.doemporda.cat

do_emporda
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ADHESIÓ AL PROJECTE EUROPEU

VISITA AL CELLER ECCOCIWINE

“ACCENT GASTRONOMY”
La Cuina de l’Empordanet ha participat en el projecte europeu Accent Gastronomy, al qual s’ha adherit la Unió d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre i que se centra en oferir
experiències gastronòmiques a persones amb discapacitats
auditives o visuals.
L’objectiu principal del projecte és proporcionar a les
PYMES turístiques, emprenedors, i professionals del turisme, la possibilitat d’acostar la gastronomia com a experiència sensorial per a totes aquelles persones amb discapacitat
auditiva i visual.

turístiques gastronòmiques amb una imatge coneguda i la
seva influència internacional pot ser favorable per construir
la imatge d’Europa com a destinació turística accessible.
ACCENT GASTRONOMY ens dona a entendre que la gastronomia és descobrir, degustar, experimentar i entendre
les qualitats sensorials dels aliments i les begudes. L’enfocament en l’accessibilitat sensorial és una qüestió clau quan es
parla de turisme gastronòmic, ja que el menjar i la beguda
són un plaer per als sentits.

El passat 13 de gener, membres del col·lectiu gastronòmic
la Cuina de l’Empordanet van visitar el Celler Eccociwine
de Sant Martí Vell, on van poder gaudir d’una visita guiada a
les vinyes i al celler, i també degustar els seus vins acompanyats d’un bon esmorzar.
Eccowine està situat al cor de l’Empordà a la població de
Sant Martí Vell. Disposa d’una gamma de vins ecològics semi
criança i com ha novetat tenen previst treure al mercat una
nova línia de vins d’alta qualitat que reflecteixin “l’expressió
i el territori”.

En el nostre cas, han col·laborat dos establiments membres
de la Cuina de l’Empordanet i socis de la Unió d’Hostaleria i
Turisme Costa Brava Centre:

Foto: durant la visita al Celler EccociWine. (Sant Martí Vell)

L’Es Portal Hotel Gastronòmic de Pals i el Restaurant Casamar de Llafranc, per ajudar al desenvolupament i a la creació
de productes gastronòmics accessibles.

ANÀLISI SENSORIAL DE L’OLI D’OLIVA

Aquest projecte inclou tres regions de tres estats membres
de la UE: Catalunya (Espanya), Flandes (Bèlgica) i South
Yorkshire (Regne Unit). Aquestes regions són destinacions
Foto: participants del projecte durant la visita a l’Es Portal Hotel Gastronòmic

El col·lectiu gastronòmic la Cuina de l’Empordanet va assistir a una formació tècnica i gastronòmica sobre l’oli d’oliva,
organitzada per Girona Excel·lent (segell de qualitat agroalimentària de la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç
de Girona) i l’IRTA.
La jornada va tenir lloc el 31 de gener a l’aula noble de l’Escola de Capacitació Agrària de l’Empordà.

L’activitat va ser dirigida per Anna Claret i Luís Guerrero,
tècnics de l’IRTA, i Pep Nogué, de Girona Excel·lent.
L’objectiu va ser apropar als cuiners a la tècnica de l’anàlisi
sensorial de l’oli i també descobrir com aquest pot influir en
el disseny, l’aplicació i l’elaboració de plats.
A l’acabar, es va poder gaudir d’una degustació d’olis d’oliva.

Foto: fotografia de família dels assistents a la jornada d’anàlisi sensorial de l’oli d’oliva. Font: Girona Excel·lent
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Costa Brava Verd Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya

AUGMENT DE VENDES PER TERCER ANY CONSECUTIU
Des de Costa Brava Verd Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya se segueix treballant per tal que les vendes dels seus
hotels continuïn creixent any rere any.
1.200.000,00	
  

1.000.000,00	
  

Les primeres, fan referència a les reserves gestionades pel
Grup amb reserves de turisme vacacional i, sobretot, amb la
contractació de touroperadors internacionals de paquets de
turisme actiu (principalment de senderisme i cicloturisme).
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400.000,00	
  

Les vendes generades pel motor de reserves online, que han
200.000,00	
  
augmentat gairebé un 19%, són les que s’han formalitzat des
0,00	
  
de les webs dels hotels que utilitzen aquesta eina proporcionada pel Grup. Cal remarcar que les visites enviades a les
webs dels hotels des de les webs del Grup no han parat de
2014	
  
créixer, arribant a superar les 82.000 l’any 2016.
Foto: gràfic d'evolució de les vendes

Ju

Les vendes de Costa Brava Verd Hotels i Petits Grans Hotels
de Catalunya han crescut per tercer any consecutiu. Durant
l’exercici 2016, les vendes gestionades pel Grup han crescut
més d’un 14% respecte l’any anterior i les generades pel motor de reserves han tingut un creixement de gairebé un 19%.

2016	
  

SESSIONS DE TREBALL A FITUR
Representants de Costa Brava Hotels, Blau Verd Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya van assistir a FITUR del 18 al
20 de gener, dies dedicats al mercat professional.
Durant els dies d’assistència a la fira, es van celebrar diferents reunions amb touroperadors amb els que ja es treballa
actualment i amb d’altres a qui es van presentar les tres marques, interessats en ampliar la seva oferta a la nostra zona.
L’edició d’enguany de FITUR ha tancat amb els millors números de la seva història, amb més de 245.000 visitants, entre
professionals i públic final, un 6% més que el 2016. La participació professional ha augmentat un 9% respecte l’edició
Foto: FITUR 2017
anterior, amb un total de 135.838 visitants.

REUNIÓ DE PETITS GRANS HOTELS DE CATALUNYA
La primera reunió d’enguany de Petits Grans Hotels de Catalunya es va celebrar el mes de febrer al Vila Arenys Hotel
(Arenys de Mar), nou soci de la marca.
Durant la trobada es va fer una valoració de l’any 2016 i es
va exposar la proposta del pla d’accions per al 2017: pla de
comunicació i d’acció comercial, règim econòmic, calendari
de formacions, pressupostos, etc.
La jornada es va completar amb una sessió de formació del
motor de reserves, per tal que tots els hotels en coneguin les
seves prestacions i en puguin treure el màxim profit per seguir augmentant les seves vendes.
Foto: durant la reunió al Vila Arenys Hotel

Laboral Fiscal

Laboral Fiscal

LA JUBILACIÓ
La prestació econòmica per causa de jubilació és un tema que a tothom preocupa i
que genera dubtes, així que en aquest article mirarem de resumir el que ens explica
el capítol XIII del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
Qui té dret a percebre-la? Tota persona treballadora o en
situació assimilada a l’alta que es vulgui jubilar l’any 2017 i tingui 65 anys (amb una cotització de 36 anys i 3 mesos o més)
o 65 anys i 6 mesos (amb una cotització mínima de 15 anys,
dels quals dos han de ser dels últims 15 anys). El pas de 65 a
67 anys d’edat així com la cotització de 35 a 38 anys i sis mesos s’aplicarà progressivament en el període comprès entre
2013 i 2027.
Què cobrarem? Els articles 209 i 210 són els encarregats
de descriure’ns la quantia que percebrem durant la prestació de jubilació. Segons els mateixos, per qui es jubili al 2017,
es tindran en compte les bases dels últims 20 anys, arribant
al 2022 fent el promig de les bases dels últims 25 anys cotitzats. D’aquestes bases se’n treu un percentatge en funció
dels anys que tinguem cotitzats.

a.

b.

2.

Apunt: si et jubiles amb més anys dels que necessites per a la
teva jubilació, la Seguretat Social et bonifica amb percentatges addicionals.

Edat inferior a 4 anys a l’edat de jubilació ordinària (
61 o 63 anys respectivament).

Període mínim de cotització de 33 anys.

d.

Que la baixa d’empresa hagi estat causada per acomiadament col·lectiu, objectiu, concurs de creditors,
mort/jubilació de l’empresari individual, extinció del
contracte per força major.

JUBILACIÓ ANTICIPADA VOLUNTÀRIA: L’edat ha de ser
inferior a 2 anys a l’edat ordinària de jubilació (63 i 65 anys
respectivament) i complir TOTS els següents requisits:
a.

Tenir 35 anys cotitzats.

b.

Que l’import sigui superior a la quantia mínima de
pensió que es calcula a l’interessat als 65 anys.

De quina manera em puc jubilar? Hi ha diferents maneres
d’accedir a la prestació de jubilació,a grans trets es pot resumir de la següent manera:

Puc jubilar-me i continuar treballant? Sí. La jubilació és una
prestació totalment compatible amb la feina. Hi ha diverses
maneres de combinar-la amb el món laboral.

1.

A continuació citem com fer-ho:

JUBILACIÓ ANTICIPADA: Pot ser per causa NO imputable o VOLUNTÀRIA del treballador.

»»
1.1 En els casos NO imputables al treballador, s’han
de complir amb TOTS els següents requisits:

»»

Estar inscrit com a demandant de treball al menys
durant els 6 mesos anteriors a la sol·licitud de la
prestació..

c.

vat. Es pot comptabilitzar tant per compte aliè com per

bilat haurà de treballar entre el 75 % i el 50 % de la jornada de treball a temps complet. No pot ser en una activitat
per compte propi ni en el sector públic. Durant el temps
que estigui a temps parcial es cotitzarà igual que un altre
treballador.

»»

JUBILACIÓ PARCIAL: tenir més de 65 o 63 anys. S’han
d’acreditar 6 anys d’antiguitat a l’empresa i tenir al menys
33 anys cotitzats. La reducció del contracte ha de ser entre 25 % i el 50 % a la d’un treballador a temps complet.
S’ha de contractar mitjançant un contracte de relleu a
una persona que complementi en temps i jornada al treballador de la jubilació parcial.
JUBILACIÓ ACTIVA: per accedir-hi, la quantitat de la
pensió de jubilació ha de ser el 100% de la base reguladora . El treball compatible ha de ser en el sector pri-

compte propi. En tots els casos la quantia de la pensió
és sempre el 50% independentment de la jornada que
es realitzi. En tots els casos, el jubilat cotitzarà per incapacitat, temporada, per contingències professionals i
un 8% de cotització especial de solidaritat. Quan finalitzi l’activitat laboral es torna a cobrar la pensió íntegra
que s’hauria cobrat amb anterioritat. No es regularitza
l’import de la prestació.
»»

JUBILACIÓ AMB TREBALLS ESPORÀDICS: que es
pugui cobrar el 100% de la jubilació i a la vegada es treballi per compte propi. L’únic requisit és que els ingressos
anuals totals del treball per compte propi no poden superar l’import del salari mínim interprofessional en còmput
anual, que pel 2017 està fixat en 9.907,80 euros.

L’OBLIGACIÓ DE REGISTRAR LA JORNADA
LABORAL DELS TREBALLADORS. APLICACIÓ
AL SECTOR TURÍSTIC

JUBILACIÓ FLEXIBLE: comptabilització de la jubilació
amb un contracte a temps parcial, amb una reducció mínima del 25% i màxima del 50%. Conseqüentment el ju-

Foto: durant la jornada a Costa Brava Centre

El passat dijous 2 de març, la Unió d’Hostaleria i Turisme
Costa Brava Centre juntament amb Costa Brava Centre
Cooperativa van organitzar una jornada informativa sobre
la obligatorietat de registrar la jornada laboral dels treballadors del sector turístic.
La xerrada va anar a càrrec de Marta Romaguera i Colom,
advocada i assessora jurídica de l’empresa RM Assessors.
Hi van assistir una quarantena d’empresaris del sector, els
quals durant dues hores van poder aclarir dubtes i exposar
20

21

inquietuds, tant pel que fa la fonamentació legal, com en les
actuacions de les inspeccions i sancions per part de Treball i
Seguretat Social i el contingut del registre de la jornada.
A la jornada hi va col·laborar Event DJ, empresa amb més
de 16 anys d’experiència en organització d’esdeveniments,
lloguer de so, il·luminació, projeccions i instal·lació i venda
d’equips audiovisuals. També hi van participar Tegust, amb
l’aportació dels seus tes i infusions 100% naturals, Nespresso i Font Vella.

Breus

Proveïdors

El càmping Les Medes de l’Estartit, entre els millors d’Europa
APERITIUS
Frit Ravich
Francesc Castañeda - 600458973
Pepsico Foods
Carlos Gómez de Àvila - 934840500

El càmping Les Medes de l’Estartit ha estat guardonat pel sector turístic europeu en el marc de la Fira Vakantiebeurs celebrada el passat mes de gener a Utrecht.
El Club d’Automobilistes ANWB va lliurar el guardó de màxima categoria, el TopCamging, que reconeix la qualitat dels establiments, a vint càmpings de l’Estat espanyol. Entre els 20, 8
són gironins i entre ells el Càmping Les Medes, soci de la Unió
d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre.

BREUS COOPERATIVA

CAFÈS I INFUSIONS
Cafès Cornellà
Pere Cornellà - 972476300
Cafès Tupinamba – Cafès Roura
Daniel Sanz - 610501026
Tegust
Belinda Moreno - 972104504
CARNS I EMBOTITS
Carns J.Roura Bagué
Josep Roura - 972630407
Collverd
Joan Moliner - 972509341
Comercial Amat
Joan Mateu - 972640073

Foto: vista aèria del càmping Les Medes

1

Incorporació 11 nous proveïdors
El 2017 la Cooperativa incorpora 11 nous proveïdors, que s’afegeixen a aquells amb els quals ja fa anys que hi treballen. Un total
de 80 proveïdors de confiança per cobrir les necessitats de la vostra empresa.
S’incorporen, en arquitectura i interiorisme, Anna Sabrià i Jordi
Ginabreda; en Software, Informàtica3 de Palamós i Summar, amb
el seu PMS i MR Gaudi Inn. En instal·lacions SIME i el Grup Aiterm.
Mio Project us ajudarà a buscar productes singulars. Indhos, tant
per roba de treball com per sala. WMF Group amb cafeteres
d’alta gamma. En alimentació, el Gremi de Flequers i l’empresa
TeGust, d’infusions amb accent 100% empordanès. Finalment,
Qntrol plaga per a tractaments de legionel·la i plagues.
Foto: portada de la nova guia de proveïdors

DOLÇOS I PA
Gremi de flequers artesans de les comarques de
Girona
David Colomer - 972216924
La Fleca de l’Empordà
Xavier Sardà - 972601257
FRUITES, VERDURES I ESPECIALITATS
GASTRONÒMIQUES
Art Muria, mel
Enric Joan Porter - 678484884
Forpas Gastronomia
Ramon Foradada - 972305072
Fruita – Gastronomia Gonzalez
Ramon González - 972315126
GELATS I LÀCTICS
Arasi Phasi
Anna Maria Fàbrega - 972171197
Frigorífics del Moral
Joan Invernon - 669395318
Nestlè - Lactalis
Joan Manuel López - 972228304
OLIS
Olis Angelats
Joan Angelats - 972231927
Olis Bargalló
Francesc Bargalló - 937736770

Empordà Gestió
RESTAURANT NÀUTIC, a Sant Feliu de Guíxols
Lloguer restaurant de 300 m2 situat sobre el C.N. de Sant Feliu de Guíxols. Gran terrassa i esplèndides vistes. Totalment
equipat, acabats de qualitat i en perfecte estat, llest per començar a treballar.

PEIXOS I CONGELATS
Copesco & Sefrisa
Enric Ferriol - 902200980
Dispuig
José Luís Bonilla - 972206713
Peixos de Palamós
Octavi Obiol - 972318103

PIZZERIA I PETIT HOTEL, a La Bisbal d’Empordà

VINS I LICORS
Vins i licors Grau
Jordi Grau - 972301835

Venda d’edifici amb caràcter situat al centre de La Bisbal. A planta baixa restaurant- cafeteria amb gran terrassa i al primer pis 4
habitacions amb decoració actual. Tot en ple funcionament.

CONTRA EL FOC
Ignifugacions Generals
Ricard Juscafresa - 972172353
Seremex
Àlex Sanz - 902105070

RESTAURANT a Palamós

ESTALVI ENERGÈTIC I INSTAL·LACIONS
ACV España Soluciones
Noelia González - 937595451
Grup Aiterm
Mireia Gifeu - 972502566

Lloguer de restaurant situat a la zona del port, en ple centre
turístic de Palamós. Capacitat per 80 comensals. Cuina, bar i
restaurant equipats per començar a treballar. Disposa de climatització i possibilitat de terrassa exterior.
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FOTOCOPIADES I IMPRESSORES
Copicat
Xavier Núñez - 972400515

INSTAL·LACIONS I TRACTAMENTS D’AIGUA
Puralia Systems
936840290
INTENET I TELECOMUNICACIONS
Inforcelrà
Jaume Vidal - 972492427
Panasonic España
Miquel A. Romero - 626607906
MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS
Frima
Lídia Pibernat - 972240257
PEC
Ginés Guillén - 972208387
WMF Professional
Yeray Angelat - 649884900
MAQUINÀRIA DE SEGONA MÀ
Stocks 9
Josep Parals - 653302296
MATALASSOS I SOMIERS
Astral
Xavier Costa - 647622796
Sonpura
Alberto Villalobos - 696429914
MOBILIARI I PARAMENT
Complet Hotel
Antoni Reinoso - 630827765
Lifra Contract
Elisenda Deordal - 938863738
Mio Project
Narcís Rué - 652026706
PISCINES, JARDINS I SAUNES
Neda Pool
Albert Ros - 972600534
Saunas Wicky
Francesc Moyès - 650283626
SOFTWARE I INFORMÀTICA
6con Sistemes de Control
Ramon Núñez - 972317558
Gaudi-Inn
Marc Llobet - 639839472
Informàtica 3
Enric Blanco - 972600800
TELEVISIÓ
Beko Electrònica España – Grundig
Pedro Muñoz - 933184647
CONTROL DE PLAGUES I LEGIONEL·LA
Braut Eix Ambiental
Montserrat Braut - 938816371
Giroplagues
Antoni López - 639777994
Girovet neteges i control de plagues
Alejandro Moztezuma - 972428720
Qntrolplaga
Joel Devesa - 618758117
Stop Plagues
Elias Castro - 609759509
EQUIPAMENT I PRODUCTES DE NETEJA
Lluís Costa Ros - Henkel
Lluís Castro - 972830521
Minea Química
Jesús Frigola - 972232611
Unitat Química
Montse García - 972642495
SERVEIS DE NETEJA
Centre ocupacional i especial de treball
Tramuntana
Montse Pujol - 972305629
Serveis de Neteja
Rafael Palma - 609878297

SERVEIS HIGIÉNICOSANITARIS
Altimir
Carme Cernicharo - 630533050
ASSESSORAMENT RESTAURACIÓ I CUINA
Agar
Xavier Beltran - 676718333
Anna Sabrià i Jordi Ginabreda
Anna Sabrià - 636476036
Ddisseny
Josep Maria Romo - 972805519
ESDEVENIMENTS
Cat Degustació
Pascual Ruíz - 607900382
Event DJ
Rafael Selva - 670266090
ESTÈTICA I BELLESA
Centre Isis
972304594
Fotografia Tomàs Vidal Canalda
609022898
IMPREMTA I COPISTERIA
Gràfiques Trema
Pere Garriga - 972860508
Pickin’ Pack - Papereria Copisteria l’Amfora
Josep Aguilar - 972304410
PUBLICITAT
Alpha Publicitat Exterior
Mia Masgrau - 675583404
TRADUCCIONS
Arrels Traduccions
Verónica Lambert - 972776311
AMENITIES
Belart Amenities
Laura Viscasillas - 937538076
FERRETERIA
Miquel Espada
Àngel Espada - 972300954
GASOIL, GAS I CONTRATACIÓ ELÈCTRICA
Carburants Taravaus
Jaume Sibeques - 607757171
Energestic
Javier Sin - 645781484
MARXANDATGE
Buybyprice - Comarsa
Joan Penyacoba - 647701955
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
Oliveras Materials per a la construcció
Dani Ribot - 972468119
ROBA DE LLIT, TAULA I BANY
Agell Pallí
Miquel Agell - 650132403
ROBA DE TREBALL
Confeccions Tot Treball
Jaume Genabat - 629648937
Distribució Tèxtil
Mónica Martín - 972369902
Indhos
Francesc Pérez - 972600447

