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La Costa Brava, un debat permanent però per a sords

La Costa Brava, un debat permanent però per a sords

4 - 5_ Xerrem amb:
David Font i Simon, director de l’Agència Catalana de Turisme
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Acabo de llegir que aquesta setmana fa 15 anys de l’inici del segon debat Costa Brava sota el títol genèric,
‘Un futur sostenible’.

Benvinguts a l’Associació
Obligatorietats
Es renova el conveni de l’Associació amb Infofeina
A Costa Brava Centre apostem per la formació
Borsa de Treball Costa Brava Centre

El debat, que es va celebrar l’any 2004 i es va distribuir en diferents jornades i ponències realitzades a Roses,
Palafrugell, Blanes i Sant Feliu de Guíxols, va servir per reflexionar sobre territori, paisatge, mobilitat, infraestructures i model turístic. De fet, vaig tenir la sort de participar de manera activa en totes les sessions i
també com a ponent a la sessió plenària de Sant Feliu de Guíxols fent tàndem amb Josep Oliver, el catedràtic
d’Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

12_Pla de Qualitat
Com et pot ajudar la qualitat a la gestió del teu negoci?

El títol de la meva intervenció va ser ‘La recerca de l’equilibri en l’oferta turística de la Costa Brava’, i la sinopsi publicada al programa deia:

13 - 15_Aula Gastronòmica de l’Empordà
L’Aula Gastronòmica estrena l’any amb una nova pàgina web totalment renovada
Conveni proveïdors
Cursos temàtics particulars
Taller de Pasqua
Avui cuino jo...
L’Aula Gastronòmica de l’Empordà participa en un programa formatiu i d’inserció laboral

“El turisme ha esdevingut en el transcurs de la segona part del segle XX un fenomen de masses que mobilitza
cada any centenars de milions de persones que viatgen amb la pretensió de descobrir i gaudir d’un espai
diferent del seu quotidià.
Aquest fenomen social i econòmic ha fet que indrets com la Costa Brava, d’una singular bellesa, de clima
benigne i fàcilment accessible des d’algunes de les zones més poblades i riques del continent europeu, i per
tant, dels principals països emissors, hagi tingut un creixement urbanístic molt superior a la mitja, i hagi exhaurit en molts indrets la seva capacitat de creixement.

16 - 18_La Cuina de l’Empordanet
La presentació de la setena edició de Sopars Maridats va augurar un nou èxit de la campanya gastronòmica
La Cuina de l’Empordanet a Toulouse

Aquí es planteja un model fonamentat en l’equilibri dels diferents segments de l’oferta turística, que permeti
no haver de renunciar a aquesta important font econòmica, però sense seguir malmetent els recursos naturals i la sostenibilitat d’aquest territori”.

19_Costa Brava Verd Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya
Petits Grans Hotels de Catalunya celebra el seu 10è Aniversari
Sessions de treball a FITUR
Acord de Petits Grans Hotels de Catalunya amb ICG Software

Si no fos perquè el 2004 encara jugava a futbol cada dissabte i no tenia nets, diria que el temps no ha passat,
que es va aturar tan bon punt es va acabar el debat.

20_Laboral - Fiscal
Novetats laborals 2019

Amb el temps m’atreveixo a dir que en aquests 3 lustres no hem après res. No hem fet una sola acció per
equilibrar una oferta totalment decantada cap als models antagònics a la qualitat, ni hem dedicat esforços a
la preservació dels recursos naturals, i ni tan sols ens plantegem la sostenibilitat de manera col·lectiva.

21_Cooperativa - Empordà GestióEnhorabona a l’Associació de Centres d’Immersió pel seu guardó als Premis G!
Guia de Proveïdors 2019
Traspàs restaurant zona Mont-ras

Algú haurà de posar remei a tanta negligència i explicar que en el futur no es podrà atribuir l’èxit de la destinació només al nombre de turistes arribats cada temporada, tal com han fet tots aquests anys els responsables del turisme del país.

22_Breus
El Grup Costa Brava Centre renova els logotips de la casa
Els membres del col·lectiu La Cuina de l’Empordanet es reuneixen al celler Mas Oller
La Fira de Vins i Caves de Catalunya premiada com a millor iniciativa de l’any 2018 als premis Peix Fregit de Palafrugell
Estudi col·laboratiu amb PIMEC
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Xerrem amb
DAVID FONT i SIMON
Director de l’Agència Catalana de Turisme
permet configurar una experiència de viatge molt més
intensa. I amb això, serem capaços d’oferir a cada mercat
aquell producte i experiència que més s’adapta al públic
objectiu, perquè només sent capaços d’oferir elements
diferenciadors a cada mercat és quan serem capaços de
captar i fidelitzar el turista que Catalunya necessita.
La clau de l’èxit passa per incentivar la col·laboració entre
el sector privat i el públic?
La col·laboració publicoprivada és imprescindible en el
sector del turisme, un sector que genera més de 450.000
llocs de treball i un 12% del PIB del nostre país. Nosaltres
podem ser impulsors d’iniciatives i també de garantir
un marc de relacions i accions, però és necessari que el
sector privat no només se les senti com a seves sinó que
construïm plegats com seguir fent del turisme un dels
motors del nostre país, i alhora fer-ho plegats. Hi ha camp
per recórrer i per créixer en aquest sentit.
A finals d’octubre de l’any passat es va presentar una
iniciativa anomenada ‘Legends of Catalonia’ per impulsar
Catalunya com a destinació turística. Ens podria explicar
en què consisteix?

Foto: David Font i Simon, director de l’Agència Catalana de Turisme

Quines són les seves prioritats al capdavant de l’Agència
Catalana de Turisme?
La nostra prioritat és garantir Catalunya com una
destinació d’alta qualitat en el sector del turisme, un
objectiu que s’ha d’aconseguir amb un treball en xarxa
entre els diferents actors del sector públic i privat. I,
sobretot, ser excel·lents en les accions de promoció que
dibuixem en els propers anys.
Quina valoració en fa de la temporada turística del 2018?
En xifres globals, les xifres del 2018 han estat positives
per al conjunt del país. La despesa global del turista en el
sector ha estat superior als 20.600 milions d’euros, amb un
increment del 7,2%. I el volum de turistes segueix la bona

xifra de l’any anterior. A més, ha estat un any on alguns
mercats llunyans han crescut significativament, el que ens
permet mirar els propers anys amb noves perspectives.

Aquesta campanya és l’exemple de com la innovació i altres
formes d’arribar als ciutadans del món és possible també
en el món del turisme. Al final hem aconseguit recrear, a
través de la realitat virtual, un viatge per diferents espais
de Catalunya sense que el ciutadà es mogui del seu país,
amb la idea de generar-li la necessitat d’escollir la nostra
destinació com el país de les properes vacances o viatge.
I, de fet, malgrat que inicialment s’ha plantejat al mercat
americà, tindrà continuïtat en el temps per la bona resposta
que està tenint. En 3 mesos ha tingut més de 100.000
descàrregues el joc de “PlayStation” que li dona cobertura,
tot un èxit!
Quina imatge creu que transmet Catalunya a l’exterior?

Quina creu que ha de ser l’estratègia en els mercats
internacionals per potenciar el turisme a Catalunya i a la
Costa Brava?
L’estratègia rau en ser capaços de promocionar tot allò
que el nostre país té a nivell patrimonial, paisatgístic o
d’esdeveniments i activitats a fer. Som conscients que
el “sol i la platja” serà un dels elements que més captin
l’atenció dels turistes, i aquí la Costa Brava té uns espais
fantàstics per seguir donant a conèixer, però alhora
tenim una oferta complementària àmplia i diversa que
4

Una imatge de seriositat, d’un model turístic consolidat
i capaç de modernitzar-se i adaptar-se a les necessitats
dels visitants. Catalunya és un país divers i que té molt a
oferir. La polivalència del país, que permet que cadascú
trobi el seu espai o la seva activitat, ens posiciona com
a una destinació amb més valor afegit que altres de la
Mediterrània. Barcelona és també un gran pol d’atracció
de turistes, i hem d’aprofitar aquesta realitat per garantir
que tot el país en el seu conjunt es pugui beneficiar dels
visitants que arriben.
5

De fet, les nostres oficines de promoció exterior es
dediquen i se centren en mantenir i millorar la nostra
imatge a l’exterior, i la seva tasca és de gran valor afegit per
a tots.
Un dels grans problemes que afecten el turisme de casa
nostra, és la presència d’allotjaments turístics situats
fora del marc regulador. Com s’hauria de frenar aquesta
tendència?
Nosaltres tenim clar que els allotjaments han de tenir
un marc normatiu, per seguretat del ciutadà i per imatge
del sector. Hem de ser capaços de generar la normativa
que ho permeti, conscients també que s’haurà d’adaptar
en el futur si sorgeixen noves formes d’allotjament. El
que es pot assegurar és que requerim a plataformes que
retirin la promoció d’allotjaments que no estan reglats, i la
majoria d’elles no només ho acaben fent sinó que també
entenen que per al futur del sector és bo que també siguin
proactives.
La seva joventut és un hàndicap, o ho veu com una
oportunitat per impulsar noves idees al capdavant de
l’ACT?
Hi ha una frase que sovint utilitzo de la Josephine Knorr
que diu que “les iniciatives de la joventut són tan vàlides
com l’experiència dels més grans”. I amb aquesta filosofia
treballo: aprendre dels qui porten més temps en un àmbit
concret però alhora intentant aportar la meva visió i
metodologia de treball en aquesta entitat. Tinc clar que les
entitats públiques han de poder ser més properes i útils
als ciutadans i empreses, i segur que aquí encara tenim un
cert marge de millora en el futur. I tinc la intenció de fer-ho
escoltant el sector, per ser capaços de decidir plegats les
polítiques del futur.
Creu que haurà canviat el turisme català d’aquí 10-15
anys?
Estic convençut que el turisme, tal com el tenim avui
entès, canviarà. De fet, l’evidència demostra que en els
últims anys ho ha fet. Però també tinc la confiança que
sabrem adaptar-nos als canvis amb la mateixa naturalitat
i alhora capacitat que el sector ho ha fet últimament. El
repte que al principi deia que tenim és gran, i hem de ser
conscients que els canvis els haurem de fer tots plegats
perquè siguem capaços de donar resposta al turisme del
futur.

Associació

SECTOR HOTELER

BENVINGUTS A L’ASSOCIACIÓ

AQUEST HIVERN,
POSI EL SEU
HOTEL A PUNT

Nous socis del 2019
Comencem l’any amb noves incorporacions. Us presentem als primers socis del 2019: Calau Bar i Restaurant Xarxet
de Calella de Palafrugell, Hostal Ses Negres de Sa Riera (Begur) i Càmping Cala Llevadó de Tossa de Mar. Benvinguts!

Calau Bar, Calella de Palafrugell.

Restaurant Xarxet, Calella de Palafrugell.

Hostal Ses Negres, Sa Riera (Begur).

Càmping Cala Llevadó, Tossa de Mar.

anuncio_faldon_130x75mm_CAT.pdf
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Traiem a concurs els seus
subministraments per
trobar les millors ofertes

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

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

Condicions
resultants de
màxima
competitivitat

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

Màxima
entrada a
la competència

Sol·licita informació:

T.: 932 183 101 - E-mail: info@energestic.es
www.energestic.es

www.CaixaBank.cat/Empreses

NRI: 2692-2018/09681
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OBLIGATORIETATS

- La identificació de l’establiment.
- La identificació de la persona usuària.

SECTOR DE LA RESTAURACIÓ
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:
PREUS:
Els establiments de restauració han d’exhibir el preu de
venda dels menjars i begudes, a través d’una carta, rètol o
fulletó accessible i/o visible al consumidor.

- Unitat d’allotjament utilitzada.
- El nombre de persones allotjades.

- Cartell enunciatiu de l’horari.

- La data d’entrada i de sortida, desglossada per dies.

- Distintiu prohibició de fumar.
- Llistes de preus, cartes i menús exposats al públic.

- El preu global de la pernoctació o jornada, amb desglossament dels serveis prestats no inclosos en el preu global
de la pernoctació.

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

- Les dades relatives a la repercussió dels impostos i taxes
que gravin la prestació dels serveis en els termes establerts en la normativa tributària.

- Cartell reservat al dret d’admissió.

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 i terrassa).

FORMACIONS DE CAIRE OBLIGATORI:

En cap cas es poden cobrar serveis o conceptes no sol·
licitats expressament, com tampoc l’ús de serveis-WC.

- Prevenció de riscos laborals.

FULLS OFICIALS DE QUEIXA / RECLAMACIÓ / DENÚN-

- Higiene i seguretat alimentària.

CIA:

REQUISITS LINGÜÍSTICS:
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.
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.

Les persones consumidores 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 en concret.
Igualment, també ha de constar en català la informació
de caràcter fix entre la qual s’inclouen els cartells o rètols dels establiments de restauració.
Els cambrers i altre personal que mantingui un tracte
directe amb les persones consumidores han de trobar-se en condicions de poder atendre els clients en la
llengua oficial que aquests últims escullin: en català o
en castellà.

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

ATENCIÓ I HORARIS D’OBERTURA:
Els establiments d’allotjament turístic han de disposar,
per a les seves persones usuàries, d’un servei d’atenció
permanent les 24 hores, ja sigui amb personal o amb mitjans tecnològics substitutius, i els hi han de permetre l’accés les 24 hores del dia.
Ha d’existir un servei de recepció amb les característiques i
horaris que s’especifiquen per a cada modalitat. Els horaris
i les condicions de prestació del servei previst han de ser al
lloc on es trobi ubicat el servei de recepció de l’establiment.

Tots els establiments d’allotjament turístic estan obligats
a disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia
a disposició immediata de les persones usuàries que els ho
sol·licitin, i han d’exhibir un cartell informatiu.
RESERVES:
Paga i senyal per part de les persones usuàries:
Els establiments d’allotjament poden exigir a les persones
usuàries que efectuïn un avançament del preu de la reserva, que s’entén a compte de l’import resultant dels serveis
prestats. Quan la reserva s’hagi realitzat mitjançant eines

de pagament electrònic i l’establiment opti per carregar-hi
un avançament del preu en concepte de paga i senyal,
aquest càrrec s’ha d’efectuar dins les 48 hores següents a
la formalització de la reserva.
Transcorregut aquest termini sense efectuar-se el càrrec
s’entén confirmada la reserva sense avançament de part
del preu.
Cancel·lació de la reserva:
- L’establiment d’allotjament turístic està obligat a informar a la persona usuària, abans de la formalització del
contracte, sobre les clàusules de cancel·lació.
- La cancel·lació efectuada per l’usuari dins dels 10 dies
anteriors a la data d’arribada dona lloc a les següents penalitzacions, llevat pacte en contrari:
a) Reserva per dos o menys dies, el 50% del preu total
d’estada.
b) Reserva per més de dos dies i fins a set dies, el 35% del
preu total d’estada.
c) Reserva per més de set dies, el 25% del preu total d’estada.
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.

ES RENOVA EL CONVENI DE L’ASSOCIACIÓ AMB
INFOFEINA
única o un 30% de dte. sobre el preu de tarifa de 435 €,
quedant en 304,50 € el pack de 3 ofertes.

FULL DE NOTIFICACIÓ DE PREUS:
Abans de la seva admissió, s’ha de lliurar a la persona usuària la informació dels preus que corresponen als serveis
que ha pactat inicialment, mitjançant qualsevol suport
-mínim en català- on ha de constar: nom, grup i categoria
de l’establiment, número o identificació de la unitat d’allotjament, preu de la unitat d’allotjament i dels diferents serveis pactats, data d’entrada i de sortida, nombre màxim de
persones que admet la unitat d’allotjament, petició de llit
complementari, si escau, i preu dels serveis inclosos en el
servei d’allotjament i els no inclosos.
REQUISITS TURÍSTICS DE LES FACTURES:

És important recordar que podeu activar o no les ofertes
en funció del resultat que obtingueu. Només pagareu les
ofertes si esteu satisfets amb la resposta, és a dir, si us interessen els currículums que heu rebut.
Un any més, es manté l’acord entre la Unió d’Empresaris
d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre i Infofeina.
Infofeina és una plataforma que us permetrà agilitzar tots
els processos de recerca de personal -donant màxima difusió- per cobrir les vacants dels vostres establiments.
Com a membres de l’associació podeu gaudir d’uns avantatges especials: un 30% de dte. sobre el preu de tarifa
de 190 €, quedant en 133 € per la publicació d’una oferta

La factura ha de contenir les dades següents:
- La identificació de la persona titular de l’establiment.
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Per treballar amb Infofeina, només us cal un nom d’usuari i contrasenya, i les ofertes seran visibles tant al portal
(www.infofeina.com) com a la pàgina web del Grup Costa
Brava Centre (www.grupcostabravacentre.com).
Per a més informació contacteu amb l’Associació
al 972 600 069.
Esperem que aquest acord us sigui de gran utilitat.

Les millors solucions
per a tota mena d'hotels

Associació
A COSTA BRAVA CENTRE APOSTEM PER LA
FORMACIÓ
treballadors, i és la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre qui s’encarrega de la seva
tramitació i bonificació. Aquest crèdit anual caduca el 31
de desembre, a excepció de les empreses amb menys de
50 treballadors, que tenen la possibilitat d’acumular el
crèdit fins a dos anys més, sempre que ens ho comuniquin
abans del juny.
Oferim doncs la possibilitat que tots els nostres socis realitzin cursos, tant presencials com online, per a totes les
àrees de l’hostaleria i la restauració, proporcionant les eines necessàries per mantenir-se i posicionar-se en el sector. També oferim cursos a mida, específics pel vostre establiment i amb la possibilitat d’impartir-los directament
a casa vostra.
Un treballador preparat implica un increment de la competitivitat i productivitat de l’empresa. És per aquest motiu que la formació professional esdevé un punt clau en el
desenvolupament i creixement d’aquestes.

No deixis escapar l’oportunitat i deixa’t assessorar pel
nostre departament de formació.
Posa’t en contacte amb
mdiaz@grupcostabravacentre.com

La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
(Fundae) aporta cada any a les empreses un crèdit per a
la realització de formació que varia segons el nombre de

La formació al teu abast!

A Mediamarkt Business ens encarreguem que l'experiència dels teus hostes sigui més agradable i la gestió dels
recursos més eficient. Una gran varietat de solucions tecnològiques pensades per a tota mena d'unitats hoteleres.

BORSA DE TREBALL COSTA BRAVA CENTRE
Plataforma per a la recerca de feina i personal
La Unió d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre
disposa d’una plataforma d’ús exclusiu pels associats: una
borsa de treball pròpia que permet una millora de la recerca de feina i de personal, completament dedicada al
sector de l’hostaleria i el turisme.
Està indicada per a:

ves necessitats laborals, facilitant així el procés de selecció.
A més, gràcies a la col·laboració amb el portal Infofeina,
BORSA DEde
TREBALL
tots els socis seran beneficiaris
descomptes a l’hora de
Costa Brava Centre
penjar les seves ofertes, tant individuals com en pack.

Kiosk d'auto
check-in

Sistemes
d'il·luminació

Televisors
professionals

Senyalètica
digital

Check-in/out sense esperes

Disseny i eficiència energètica

Fes que l'hoste
es senti com a casa

Simplifica la gestió
dels espais disponibles

BORSA DE TREBALL

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

- Empreses que busquen treballadors especialitzats.
- Professionals de l’hostaleria en recerca de noves oportunitats laborals.
- Persones que volen iniciar-se en el món de l’hostaleria i
disposen de formació.

I moltes més solucions. Pregunta als nostres assessors de negoci de MediaMarkt Girona

per a la recerca
de feina i personal

GIRONA

- Estudiants i altres que cerquen feina de temporada curta
en el sector.
Les persones en cerca de feina poden inscriure’s a la borsa
i, a partir de la creació d’una oferta, l’empresari podrà cercar d’entre els currículums aquell que s’adapti més a les se-

Entra i comença

www.grupcostabravacentre.com
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mm.girona.business@mediamarkt.es

972 01 07 15

Hospitality

Pla de Qualitat

Aula Gastronòmica de l’Empordà

COM ET POT AJUDAR LA QUALITAT A LA GESTIÓ
DEL TEU NEGOCI?

L’AULA GASTRONÒMICA ESTRENA L’ANY AMB UNA
NOVA PÀGINA WEB TOTALMENT RENOVADA

• Es disposa de perfils de lloc per a cada posició de l’establiment, salaris d’acord amb els mateixos i es dirigeix al
compliment de funcions d’acord als perfils i la formació
rebuda.
3. ÀREA OPERATIVA
• Tots els processos (polítiques, normes, estàndards) de
treball de l’establiment es troben clarament definits de
manera escrita, especificant procediments, responsables i criteris d’avaluació.
• Els processos de treball s’auditen de forma regular,
s’avaluen d’acord amb els criteris establerts i es tracen
plans de millora davant les desviacions trobades.
Un negoci gestionat significa que a l’establiment es realitza un treball premeditat, dirigit, coordinat, supervisat
i amb resultats mesurables en quatre àrees principals:
finances, recursos humans, operativa i comercial.

• Processos, objectius financers i recursos es troben en
equilibri. És a dir, els objectius financers permeten assignar els recursos necessaris (personal, productes, maquinària, etc.) per complir amb els processos establerts.

El treball dins de cada àrea pot implicar moltes coses,
però a continuació remarcarem tan sols els tres punts de
cadascuna que considerem més importants:

4. ÀREA COMERCIAL

1. ÀREA FINANCERA

• L’establiment té una estratègia de màrqueting, promocional i de comunicació clarament definida i es porta a la
pràctica.

• Es realitzen previsions de vendes i s’ajusten els recursos de l’establiment en funció d’aquestes previsions: personal, preparació de productes, etc.

• L’ambient, aspecte, manteniment, neteja, etc. l’establiment és adequat i coherent amb l’estratègia de màrqueting.

• Es marquen objectius de costos i es realitza compte
d’explotació, no només la mensual, que facilita l’assessoria comptable, sinó pròpia, mensual, setmanal i diària.

• Es coneix la tipologia de clients, l’àrea d’influència comercial i la competència.

• Es realitzen inventaris i es comparen resultats de despesa real amb la despesa ideal que hauria d’haver tingut
en funció de les vendes i els escandalls de producte.
2. ÀREA DE RECURSOS HUMANS
• Es realitza formació de forma estructurada per a tot el
personal, es controla i potencia la formació tot el possible.
• El personal de gerència té formació específica en direcció de persones: selecció, formació, delegació, lideratge,
comunicació, motivació, etc.

Per tal de facilitar les accions de gestió interna del teu
negoci, des del Pla de Qualitat Costa Brava Centre et
convidem a implantar un sistema de gestió basat en una
norma de qualitat (“Q” de Qualitat Turística, ISO 9001)
que t’aportarà les eines necessàries per a una gestió eficaç de la teva empresa.

Per a més informació podeu contactar amb
nosaltres al 972 60 00 69 o a
ncolomer@grupcostabravacentre.com
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Un dels propòsits de l’any 2019 per l’Aula Gastronòmica de l’Empordà ha estat la renovació de la pàgina web.
L’anterior, tot i no ser molt antiga, mostrava problemes
de programació i era poc pràctica a l’hora d’entrar contingut nou o fer modificacions.
Amb la nova pàgina web, l’Aula aconsegueix un sistema
molt més dinàmic i fàcil de gestionar, un disseny atractiu i una estructura molt intuïtiva pel navegant. Si feu
una ullada, trobareu la descripció dels serveis que s’ofereixen –formació, assessorament, experiències, esdeveniments i lloguer de les instal·lacions-, juntament amb
l’Agenda d’activitats on podreu cercar tots els cursos

bonificables que es realitzen així com altres tallers per
adults i nens.
També tindreu accés als nostres col·laboradors, a receptes d’interès i a un llistat de productes de l’Empordà, a més
d’un apartat de notícies on hi trobareu totes les novetats
relacionades amb l’Aula Gastronòmica de l’Empordà.
Esperem que la nova web us agradi i aprofitem també
per convidar-vos a seguir les nostres xarxes socials:
INSTAGRAM: _aulagastronomicaemporda
FACEBOOK: _AulaGastronomicadelEmporda
TWITTER: _aulacbc

CONVENIS PROVEÏDORS
Durant el primer trimestre de l’any, s’han signat aquests convenis de col·laboració entre proveïdors i l’Aula Gastronòmica
de l’Empordà. Moltes gràcies per fer-nos confiança!

Aula Gastronòmica de l’Empordà

Aula Gastronòmica de l’Empordà

L’AULA GASTRONÒMICA DE L’EMPORDÀ PARTICIPA
EN UN PROGRAMA FORMATIU I D’INSERCIÓ LABORAL

CURSOS TEMÀTICS PARTICULARS
POSTRES SALUDABLES I CREATIUS

CUINA CREATIVA VEGANA

El passat 23 de gener es va presentar el ‘Platja d’Aro Professionals’, un programa que vol afavorir la formació i inserció laboral de persones en situació d’atur o de vulnerabilitat social. Impulsada per l’Àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i en col·laboració amb
el Consell Comarcal del Baix Empordà, aquesta iniciativa
també comptarà amb la presència de l’Aula Gastronòmica
de l’Empordà.
Data: 28 de març del 2019

Data: 10 d’abril del 2019

Horari: 16.00 h a 19.00 h

Horari: 16.00 h a 19.00 h

A càrrec de: Míriam Fontanet

A càrrec de: Àlex Pirla Chine

Preu: 30.00 euros / persona

Preu: 38.00 euros / persona

De fet, està previst que les sessions pràctiques del curs
‘d’Ajudant de cuina’ es realitzin a les instal·lacions de l’Aula Gastronòmica de l’Empordà. Del 23 de gener fins al 20
de març, una quinzena de veïns de Castell-Platja d’Aro -de
diferents edats i perfils- participaran en el programa formatiu i d’inserció laboral. Tots ells amb un objectiu: ganes de
millorar la seva qualificació professional i reincorporar-se
al món laboral.

TALLER DE PASQUA

Durant el curs, els alumnes rebran formació professional
i seguiment personalitzat -100 hores pràctiques- per tal
d’adaptar-los al lloc de treball. En aquest sentit, cal dir que
els participants ja tenen coneixements previs d’ajudant de
cuina o tenen experiència en el sector de la restauració i
l’hostaleria.

Dates: 15, 16, 17 i 18 d’abril del 2019
Horari: de 09.00h a 13.00h
A càrrec de: Pilar Martínez
Temari:
-Coca de llardons
-Truita de Quaresma
-Mona de Pasqua
-La xocolata
Preu: 52,00 euros / nen/a

AVUI CUINO JO ...
… AMB JOSEP Mª PORTAS
(Restaurant SA Cova)

Data: 11 d’abril del 2019
Horari: 19.30 h a 21.30 h
Preu: 30,00 euros / persona

…AMB IOLANDA BUSTOS
(Restaurant La Calèndula)

Data: 16 de maig del 2019
Horari: 19.30 h a 21.30 h
Preu: 30,00 euros / persona
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Una desena d’empreses de Castell-Platja d’Aro ja s’han mostrat interessades en incorporar a la seva plantilla els futurs
ajudants de cuina. L’acord entre l’empresa col·laboradora i
l’Ajuntament preveu la contractació de personal (a temps
complet o parcial) i la percepció d’una subvenció amb una
durada màxima de 6 mesos i amb una quantitat equivalent al
salari mínim interprofessional per a una jornada completa o
la part proporcional a la mitja jornada. Un cop superat el període de 6 mesos, moltes de les empreses participants consoliden la relació laboral amb un contracte de llarga durada.

Foto: Alumnes del curs d’Ajudant de cuina assistint a classe a l’Aula
gastronòmica de l’Empordà

La Cuina de l’Empordanet
LA PRESENTACIÓ DE LA SETENA EDICIÓ DE SOPARS
MARIDATS VA AUGURAR UN NOU ÈXIT DE LA
CAMPANYA GASTRONÒMICA
La campanya es va iniciar el 8 de febrer i fins al 31 de maig se serviran, cada divendres, un total de 30 àpats.
Els restaurants dels col·lectius La Cuina de l’Empordanet i La Cuina del Vent
ofereixen sopars maridats amb vins dels cellers de la DO Empordà, els preus dels
quals oscil·len entre els 45 i els 65 euros.
formades per un cuiner i un cellerer, que treballaran conjuntament per oferir la millor combinació entre els plats i els
vins que formen el menú.
Els àpats dels ‘Sopars Maridats’ es realitzen als diferents
restaurants de La Cuina de l’Empordanet i La Cuina del
Vent, i sempre amb l’acompanyament dels vins dels cellers
de la DO Empordà. Els preus dels sopars oscil·len entre els
45 i els 65 euros (IVA inclòs), i les reserves es poden fer trucant directament a cada restaurant.

Foto: Cuiners i cuineres del col·lectiu La Cuina de l’Empordanet durant
la presentació de la campanya

El Pati Verd de l’Hotel Carlemany de Girona va acollir el
passat 4 de febrer la presentació de la campanya gastronòmica ‘Sopars Maridats’. L’acte va comptar amb la presència
dels representants dels col·lectius gastronòmics La Cuina
de l’Empordanet i La Cuina del Vent, i de la DO Empordà.
La primera intervenció va ser la del president de la DO Empordà, Xavier Albertí, qui va agrair la tasca dels 23 cellers
participants, i va assegurar que aquesta campanya gastronòmica “és una oportunitat per aprendre i gaudir d’un art
tan complex com el de maridar”. Després del parlament de
Xavier Albertí, el gerent de La Cuina del Vent, Carles Tubert
va destacar la incorporació de noves propostes, i va remarcar que el principal objectiu del col·lectiu és “incrementar el
sentiment de pertinença dels seus integrants”.
Finalment, el president de La Cuina de l’Empordanet, Vicenç Fajardo, va explicar que “abans de fer-se públics els
menús, la gent ja demana taula”. En aquest sentit, Fajardo va
admetre que és un plaer treballar al costat de La Cuina del
Vent i de la DO Empordà.
Els sopars de la campanya van començar el divendres 8 de
febrer i s’allargaran fins al 31 de maig (excepte per Setmana
Santa). En total seran 30 àpats confeccionats per parelles

Durant els ‘Sopars Maridats’ d’enguany, la Poma de Girona
té un gran protagonisme, i totes les elaboracions inclouen
aquesta fruita tan típica de les comarques gironines. De
fet, l’elecció de la Poma de Girona com a fil conductor de la
campanya no és casual. L’aposta per la proximitat i la qualitat
del producte han estat raons de pes per incorporar-la dins
la campanya gastronòmica. Enguany, els Olis de l’Empordà
(DOP) també hi són presents en els sopars maridats.
Presència de la Poma de Girona
La zona de producció de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Poma de Girona està situada en els camps de les
comarques del Baix Empordà, l’Alt Empordà i el Gironès.
Les sinèrgies entre les principals cooperatives del sector
va fer que el 1987 es creés l’agrupació Poma de Girona. Ja
el 2003, en una clara aposta per la qualitat del producte,
es va impulsar el segell d’IGP. Actualment, Poma de Girona
produeix quatre varietats: Golden, Red Delicious, Gala i
Granny Smith.
Origen dels ‘Sopars Maridats’
Aquesta campanya va néixer amb l’objectiu d’oferir una
proposta gastronòmica en un sentit total, empordanesa
i d’alta qualitat. També d’enfortir i consolidar relacions
entre els cellers i els restaurants, així com d’aconseguir
dinamitzar el sector en una època de l’any on hi ha poc
moviment turístic a la zona, mobilitzant els públics locals
i nacionals.
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La Cuina de l’Empordanet

Costa Brava Verd Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya
PETITS GRANS HOTELS DE CATALUNYA CELEBRA EL SEU 10È
ANIVERSARI

LA CUINA DE L’EMPORDANET A TOULOUSE

Per commemorar els 10 anys del naixement de
Petits Grans Hotels de Catalunya, el pròxim 26
de març es farà una celebració amb la presència
dels que ho han fet possible. Cal recordar que,
actualment, 53 hotels formen part de la marca
Petits Grans Hotels de Catalunya.

Com a representants de La Cuina de l’Empordanet,
el xef Blai Florensa del Restaurant Aradi i el xef Eneko
Agote del Restaurant La Blanca, en col·laboració amb el
Patronat de Turisme Costa Brava Girona, van participar
a l’acte amb l’elaboració de l’aperitiu del Workshop per
als proveïdors de SOP Events i els seus clients d’empresa,
oferint així productes de proximitat i de temporada, una
cuina empordanesa renovada amb gran personalitat,
i una fusió entre el tradicional i l’avantguarda, sempre
conservant les nostres arrels culinàries.

Foto: Logotip de Petits Grans Hotels de Catalunya creat per a la
celebració dels 10 anys

SESSIONS DE TREBALL A FITUR
Representants de Costa Brava Verd Hotels i Petits Grans
Hotels de Catalunya van assistir a FITUR del 23 al 25 de
gener, dies dedicats al mercat professional.
Gràcies al Conveni que tenim amb l’Agència Catalana de
Turisme podem disposar d’una taula de treball pròpia
dins l’estand de Catalunya al Pavelló 7 d’IFEMA. A més,
dins del Workshop B2B, organitzat per FITUR, es van
celebrar reunions amb diversos touroperadors.

El passat dijous 31 de gener es va celebrar a Toulouse
l’aniversari de l’agència d’organització d’esdeveniments
SOP Events, una de les agències més importants de
França durant el 2018.

L’edició d’enguany de FITUR ha tancat amb els millors
números de la seva història: 253.000 visitants entre
professionals i públic final. Pel que fa a la participació
professional, cal destacar que hi ha hagut un creixement
de l’1,8% amb un total de 142.642 participants de tot el
món en les tres primeres jornades de la fira. En el capítol
nacional s’ha augmentat un 6% mentre que la presència
internacional s’ha incrementat un 8’9%. En total, 886
expositors titulars i més de 10.487 empreses de 165
països i regions.

Un any més, l’assistència a FITUR, que és la fira nacional
més important de turisme i la segona d’Europa, ha
sigut molt profitosa, ja que s’han produït trobades amb
personal de l’Agència Catalana de Turisme i els TTOO.

Foto: Estand de Catalunya a FITUR

ACORD DE PETITS GRANS HOTELS DE CATALUNYA AMB ICG SOFTWARE
De fet, ja s’ha portat a terme la primera implementació
del PMS en un hotel de la marca Petits Grans Hotels
de Catalunya. A més, també s’ha establert la connexió
entre el PMS d’ICG Software i el channel manager de
Prestige.

Polígon Industrial Rosanes
C/França, 5
08769 Castellví de Rosanes
Petits Grans Hotels de Catalunya ha tancat un acord
amb l’empresa ICG Software per tal d’oferir un PMS
(Property Management System) a tots els hotels,
sobretot als que no en tenen o que volen fer un canvi.

Tel. +34 93 773 67 70
info@olisbargallo.com
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ICG Software és una empresa amb seu a Catalunya
(Torrefarrera, Lleida) i actualment està present a més
de 70 països de tots els continents. ICG Software busca
solucions informàtiques per a petites, mitjanes i grans
empreses vinculades al món de l’hostaleria. En aquest
sentit, ICG Software ofereix tant PMS com programes
que es poden aplicar al sector de la restauració.

Laboral - Fiscal

Cooperativa
ENHORABONA A L’ASSOCIACIÓ DE CENTRES D’IMMERSIÓ PEL SEU
GUARDÓ ALS PREMIS G!

NOVETATS LABORALS 2019
Des del departament de laboral del Grup Costa Brava Centre posem a la vostra
disposició les novetats laborals d’aquest nou any 2019.
Des de l’1 de gener de 2019 es troben en vigor les següents
mesures que afecten el Règim General de la Seguretat
Social:
- La base màxima de cotització per al 2019 ha quedat fixada
en 4.070,10 euros mensuals. És a dir, ha augmentat un 7%
respecte la base de 2018, que era de 3.803,70 euros.
- S’han incrementat els tipus de cotització per accidents
de treball aplicables a determinades activitats. També ha
augmentat el tipus de cotització aplicable al personal en
treballs exclusius d’oficina. És a dir, als empleats enquadrats
en el codi d’ocupació a). En aquest cas, el tipus de cotització
passa de l’1% al 1,50%.
- La quota empresarial per contingències comunes
s‘incrementa un 40% en els contractes temporals de duració
igual o inferior a cinc dies. A més el recàrrec sí que s’aplica
als contractes d’interinitat. Fins al 2018, el recàrrec era del
36% i existia en els contractes temporals de duració inferior
a set dies (tot i que no s’aplicava als contractes d’interinitat).
- Alguns incentius en les cotitzacions i determinats contractes
que donaven lloc a bonificacions han quedat derogats des de
l’1 de gener del 2019. Per exemple, s’ha derogat el contracte
indefinit de suport als emprenedors, així com la bonificació
del 50% en la quota empresarial per contingències comunes
que existia en els contractes de pràctiques.
En el Règim d’Autònoms també s’han produït novetats. En
concret:
- La base mínima de cotització s’ha incrementat un 1,25% i
passa a ser, en general, de 944,40 euros. La base màxima se
situa en 4.070,10 euros mensuals.
- Una de les novetats més importants és l’obligatorietat
de cotitzar per totes les contingències que fins ara tenien
caràcter voluntari. És a dir, els autònoms queden obligats
a cotitzar per contingències professionals (accidents de
treball), per cessament d’activitat (l’atur dels autònoms) i
també s’ha incorporat l’obligació de cotitzar per formació
professional. Tot i així, aquestes noves obligacions de
cotització no tenen per què suposar un cost per als
autònoms, donat que els tipus de cotització s’han reduït.

Altres novetats que s’han produït són les següents:
- El SMI ha quedat fixat en 900 euros mensuals (12.600
euros anuals).
- S’ha afegit a la llei un nou tipus d’infracció greu amb
l’objectiu d’evitar l’ús fraudulent de la figura del treballador
autònom per part de l’empresa (el “fals autònom”). En
concret, es tipifica com a infracció greu que una empresa
comuniqui la baixa d’un treballador en el Règim General,
encara que continuï la mateixa activitat laboral o mantingui
idèntica prestació de serveis, servint-se d’una alta indeguda
al RETA. Aquesta infracció se sancionarà amb una multa
d’entre 3.126 i 10.000 euros.
- També s’obligarà a cotitzar per les pràctiques realitzades
per estudiants, tot i que aquests no tinguin caràcter
remunerat.
Bases i tipus de cotització 2019
La Seguretat Social ha publicat a la seva pàgina web un
quadre actualitzat amb les bases i els tipus de cotització
aplicables durant el 2019. En aquest sentit:
- Règim General. En el Règim General la base màxima
s’ha fixat en 4.070,10 euros i la base mínima se situarà en
1.050 euros. Aquesta base mínima equival al Salari Mínim
Interprofessional (900 euros) incrementat pel prorrateig de
les pagues extres (900 euros / 12 mesos x 2 pagues extres).
- RETA. La base màxima al RETA també és de 4.070,10 euros,
si bé la base mínima fixada en caràcter general és de 944,40
euros. A aquests efectes, les bases mínima i màxima al RETA
depenen de l’edat i circumstàncies de cada treballador
autònom. Per exemple, en general, la base de cotització dels
autònoms que a 1 de gener de 2019 van tenir complerta una
edat de 48 o més anys estarà compresa entre les quanties
de 1.018,50 i 2.077,80 euros mensuals.

Foto: Membres de l’Associació de Centres d’Immersió rebent el guardó durant l’entrega
dels Premis G!

Des de la Cooperativa Costa Brava volem
donar l’enhorabona als nostres amics de
l’Associació de Centres d’Immersió, que
han estat guardonats amb el Premi Xiquet
Sabater al projecte empresarial. Aquesta
distinció que atorga el Patronat de Turisme en el marc dels Premis G!, va ser per la
candidatura ex aequo “50 anys d’immersió
a la Costa Brava, una experiència turística
d’èxit” i va recaure en el Sr. Emili Agustí
(Tritón Diving Center de Llafranc); el Sr.
Paco Facó (Centre d’Immersió Roses); el
Sr. Anthony Murray (Unisub Estartit) i el
Sr. Joan Torras (Snorkel Dive Center de
Llafranc).

GUIA DE PROVEÏDORS 2019
Durant el mes de març rebreu la guia de proveïdors
2019 del Grup Costa Brava Centre. Coordinada des de
la cooperativa, a la guia trobareu la millor selecció de
proveïdors per a cobrir totes les necessitats del vostre
establiment, siguin equipaments o serveis; sovint amb
ofertes o tarifes especials per a cooperativistes i socis.
Aviat també disposareu d’aquesta informació de forma
sempre actualitzada, amb ofertes, productes destacats i
novetats, a la web que estem acabant d’enllestir. No deixeu de consultar-la.

GUIA PROVEÏDORS

2019

GUIA PROVEÏDORS

2019

Cooperativa

COSTA BRAVA CENTRE

Cooperativa

COSTA BRAVA CENTRE

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

- Empleats de la llar. Les bases de cotització dels empleats
de la llar depenen de la retribució rebuda per aquests. Així
doncs, per a una retribució de fins a 240 euros, correspon
una base de cotització de 206 euros.

- Des de gener de 2019, l’atur dels autònoms es pot cobrar
durant 24 mesos. Fins al desembre de 2018 només es podia
percebre la prestació com a màxim durant 12 mesos.

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

Proveïdors Cooperativa
APERITIUS
Frit Ravich
Francesc Castañeda - 972 858 008
Pepsico Foods
Joan Rabasa - 626 111 709

El Grup Costa Brava Centre renova els logotips de la casa
Durant l’any 2018 el Grup Costa Brava Centre
va renovar el logotip de la Unió d’Empresaris
d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. A
partir de llavors, el Grup ha volgut posar en
consonància tots els logos de la Cooperativa,
CODI, Q-global, Laboral-Fiscal i Empordà
Gestió per tal que segueixin una mateixa línia
lligada també a l’Associació. Després d’aquest
projecte, es comença el 2019 amb tots els
logotips renovats.

Assessoria i gestió

C

Q-GLOBAL

Laboral I Fiscal I Comptable

Assessorament i gestió turística

COSTA BRAVA CENTRE

COSTA BRAVA CENTRE

CODI

Comunicació i disseny
COSTA BRAVA CENTRE

Els membres del col·lectiu La Cuina de l’Empordanet es reuneixen al celler Mas Oller
El passat dimecres 30 de gener els membres del col·lectiu
La Cuina de l’Empordanet van reunir-se al Celler Mas Oller
i van aprofitar per fer per fer un tast de vins i una visita
guiada a les instal·lacions. Durant la reunió es van preparar
i comentar les noves accions previstes per aquest any 2019
entre les quals destaca la campanya gastronòmica de Sopars
Maridats que va iniciar-se el passat divendres 8 de febrer.

Foto: Membres del col·lectiu en plena reunió a Mas Oller

La Fira de Vins i Caves de Catalunya premiada com a millor iniciativa de l’any 2018
als premis Peix Fregit de Palafrugell
El passat diumenge 16 desembre la Unió
d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa
Brava Centre va ser present a l’entrega dels
premis Peix Fregit que va tenir lloc al Teatre
Municipal de Palafrugell. L’Associació va ser
premiada com a millor iniciativa de l’any 2018,
pel fet d’haver retornat la Fira de Vins i Caves de
Catalunya a la població de Palafrugell, la seva seu
inicial, després de 35 anys.

CARNS I EMBOTITS
Carns J.Roura Bagué
Josep Roura - 972 630 407
Collverd
Joan Moliner - 972 509 341
Comercial Amat
Joan Mateu - 972 640 073
CUINATS
Cuinats Jotri
Josep Soler - 972 39 65 61
DOLÇOS I PA
La Fleca de l’Empordà
Xavier Sardà - 972 601 257
EMBAL·LATGE ALIMENTARI I ALTRES
SUBMINISTRAMENTS
Massegur
Miquel Àngel Cuenca - 972 46 92 00 / 610 173 626
FRUITES, VERDURES I ESPECIALITATS
GASTRONÒMIQUES
Art Muria, mel
Enric Joan Porter - 678 484 884
Forpas Gastronomia
Ramon Foradada - 972 305 072
Fruita – Gastronomia Gonzalez
Ramon González - 972 315 126
GELATS I LÀCTICS
Arasi Phasi
Anna Maria Fàbrega - 972 171 197
Frigorífics del Moral
Joan Invernon - 669 395 318
OLIS
Olis Angelats
Joan Angelats - 972 231 927
Olis Bargalló
Francesc Bargalló - 93 773 67 70

Foto: Membres de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme CBC recollint el
guardó als Premis Peix Fregit

Estudi col·laboratiu amb PIMEC
Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava
Centre estem col·laborant amb PIMEC per tal d’elaborar un informe
sobre el cost elèctric de les empreses turístiques. L’objectiu d’aquesta
iniciativa és promoure mesures legislatives d’interès pel sector a partir
de la realització d’una enquesta, la qual poden omplir tots els socis
accedint al següent enllaç:
https://bit.ly/2Xsoa9j
Agraïm la vostra col·laboració.
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CAFÈS I INFUSIONS
Cafès Cornellà
Pere Cornellà - 972 476 300
Cafès Tupinamba – Cafès Roura
Daniel Sanz - 610 501 026
Tegust
Belinda Moreno - 972 104 504

PEIXOS I CONGELATS
Copesco & Sefrisa
Enric Ferriol - 902 200 980
Dispuig
José Luís Bonilla - 972 206 713
Peixos de Palamós
Octavi Obiol - 972 318 103
VINS I LICORS
Vins i licors Grau
Jordi Grau - 972 301 835
CARREGADORS PER A COTXES ELÈCTRICS
Electric Parquing Solutions
Arturo Noguer - 936 97 93 77
MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS
Complet
Antoni/Joan Reinoso - 972 367 080 / 630 827
765
Indegamma
Albert Cid Ramon - 696 720 822

PEC
Ginés Guillén - 972 208 387
Puralia Systems
93 684 02 90
WMF Professional
Yeray Angelat - 649 884 900
MATALASSOS I SOMIERS
Astral
Xavier Costa - 647 622 796
Lifra Contract
Elisenda Deordal - 93 886 37 38
Sonpura
Alberto Villalobos - 696 429 914

INFORMÀTICA, SOFTWARE I HARDWARE
6con Sistemes de Control
Ramon Núñez - 972 317 558
Imàtica
David Lozano - 972 65 60 80
Informàtica 3
Enric Blanco - 972 600 800
ELECTRÒNICA I TELEVISIÓ
Beko Electrònica España – Grundig
Pedro Muñoz - 93 318 46 47
Mediamarkt
Oscar Domingo - 972 01 07 15

MOBILIARI I PARAMENT
Complet Hotel
Antoni Reinoso - 630 827 765

FOTOCOPIADORES I IMPRESSORES
Copicat
Xavier Núñez - 972 400 515

ARQUITECTURA I INTERIORISME
Anna Sabrià i Jordi Ginabreda
Anna Sabrià - 636 476 036
Ddisseny
Josep Maria Romo - 972 805 519

INTERNET I TELECOMUNICACIONS
Inforcelrà
Jaume Vidal - 972 49 24 27
Panasonic España
Miquel A. Romero - 626 607 906

FERRETERIA, REFORMES I MATERIALS DE
CONSTRUCCIÓ
Miquel Espada
Àngel Espada - 972 300 954
Oliveras Materials de construcció
Clara Cassú - 972 468 119
Aggsa Grup
Albert Niell - 972 30 21 63

BUGADERIA
MClean
Marc Carrera - 663 394 024

PISCINES
Neda Pool
Albert Ros - 972 600 534
ROBA DE LLIT, TAULA I BANY
Agell Pallí
Miquel Agell - 650 132 403
Dàlia Hosteleria
Isabel Ruíz - 972 53 17 00
ROBA DE TREBALL
Confeccions Tot Treball
Jaume Genabat - 629 648 937
Indhos
Francesc Pérez - 972 600 447
AMENITIES
Belart Amenities
Laura Viscasillas - 93 753 80 76
MARXANDATGE
Buybyprice-Comarsa
Joan Penyacoba - 647 701 955
REGAL D’EMPRESA
Publiobsequi
Albert Quintilla - 972 76 93 93
CONTROL DE PLAGUES I LEGIONEL·LA
BIP - Giroplagues
Antoni López - 639 777 994
Plaguisystem
Alejandro Moztezuma - 972 20 41 43
Qntrolplaga
Joel Devesa - 618 758 117
SERVEIS HIGIÉNICOSANITARIS
Altimir
Carme Cernicharo - 630 533 050
Braut Eix Ambiental
Montserrat Braut - 93 881 63 71
ASSESSORAMENT RESTAURACIÓ I CUINA
Agar
Xavier Beltran - 676 718 333

EQUIPAMENT I PRODUCTES DE NETEJA
Lluís Costa Ros - Henkel
Lluís Castro - 972 830 521
Minea Química
Jesús Frigola- 972 232 611
SERVEIS DE NETEJA
Centre ocupacional i especial de treball
Tramuntana
Montse Pujol - 972 305 629
Serveis de Neteja
Rafael Palma - 609 878 297
ESTALVI ENERGÈTIC I INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES
ACV España Soluciones
Noelia González - 93 759 54 51
Grup Aiterm
Mireia Gifeu - 972 502 566
GASOIL, GAS I CONTRATACIÓ ELÈCTRICA
Carburants Taravaus
Jaume Sibeques - 607 757 171
Energestic
Javier Sin - 645 781 484
CONTRA EL FOC
Ignifugacions Generals
Ricard Juscafresa - 972 172 353
Seremex
Àlex Sanz - 902 105 070
IMPREMTA I COPISTERIA
Gràfiques Trema
Pere Garriga - 972 860 508
Pickin’ Pack - Papereria Copisteria l’Amfora
Josep Aguilar - 972 304 410
ESTÈTICA I BELLESA
Centre Isis
972 304 594
ASSEGURANCES
Niro Grup S.C.
Eli Romero - 972 611 751
TRADUCCIONS
Arrels Traduccions
Verónica Lambert - 972 776 311

