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Xerrem amb
JORDI ROCA i FONTANÉ
Xef pastisser del restaurant El Celler de Can Roca

Dels pares hem après amb l’exemple de l’esforç, de què
les coses no cauen del cel, sempre hi ha un treball al
darrere. Però desprès cadascun té una personalitat
molt diferent. La mare és molt emprenedora i
decidida, el pare és més cautelós i pragmàtic, el pare
és un bromista i la mare no s’està de bajanades. Un
aprenentatge molt valuós ha estat veure com dues
personalitats tan diferents duien endavant un projecte
de família. Ens han ensenyat que el respecte, la
tolerància, el diàleg i sobretot, l’estima, ens pot unir i
fer créixer. És per aquest exemple que els tres germans
ens avenim tan bé.
Sou un referent per a tots els professionals de casa i de
fora. Què significa per a vosaltres?
Suposo que deu passar sovint que un mateix no es
percep com el veuen els altres, trobo que som del tot
imperfectes i no estic segur de que siguem el millor
referent. En qualsevol cas, s’agraeix aquesta mirada amb
estima.

Tenir als teus germans al costat ha dificultat que tu
també poguessis destacar mundialment?
Que va! Just el contrari. He tingut la sort de tenir uns
germans enormement generosos que m’han esperat el
que ha fet falta per formar part de El Celler, m’han cedit
protagonisme a la part dolça i m’han acompanyat en el
meu creixement com a professional sense exigències,
deixant que les coses passin de manera natural.

Ens pots explicar els projectes que tens previstos a mitjà
o llarg termini?
El nou gran projecte és el de Casa Cacao, un hotel de
15 habitacions a la plaça Catalunya de Girona amb un
obrador - fàbrica de xocolata a la planta baixa. Des del
carrer es podrà veure com es fa el procés de convertir el
gra de cacau en xocolata, un procés hipnòtic que volem
compartir. La xocolata és tot un món que he descobert
fa relativament poc i que em recorda molt al món del vi
tal com l’entén el meu germà Josep. És un producte viu
que canvia depenent de qui el cultiva, on i com. Aquesta
naturalesa és la que volem mostrar a Casa Cacao.

Quan s’assoleix l’excel·lència, com es fa per mantenir
l’exigència i trobar nous reptes?
“L’excel·lència” ha de formar part de la manera natural
de fer les coses, quan la persegueixes no la trobaràs mai
i es pot convertir en una obsessió. Som inconformistes
i els nous reptes apareixen molt sovint. La feina és triar
els que realment ens motiven. El proper és Casa Cacao.

Foto: Jordi Roca i Fontané, xef pastisser del restaurant El Celler de Can Roca

Fa 5 anys que vas ser escollit el millor xef pastisser del
món. Què va suposar un reconeixement d’aquestes
dimensions?
Va ser un reconeixement molt bonic, era la primera
vegada que s’anomenava al millor pastisser del món
pels 50best, la qual cosa em va omplir de satisfacció i
a la vegada de responsabilitat. Un nomenament que
em va motivar a seguir endavant amb la meva manera
d’entendre la pastisseria.

En els teus inicis t’imaginaves que aconseguiries tot el
que has assolit?
Ni en els pensaments més optimistes, mai m’hauria
imaginat tot el que vindria, com tampoc puc imaginar el
que vindrà. Em limito a gaudir d’aquest moment tan dolç.
Al llarg de la vostra trajectòria sempre heu tingut en
compte el llegat dels vostres pares. Què heu après d’ells
i com ha influït a la vostra cuina?
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Consideres que la cuina gironina és una de les millors
del món?
Sens dubte! I te n’adones quan viatges pel món. Tenim un
llegat cultural riquíssim, arrodonit, amb un enclavament
privilegiat en el que podem passar de la costa a un clima
alpí en dues hores de cotxe. Però el més important és
que ho gaudim, ens encanta menjar i compartir taula,
som així de mena i per això hi ha tants grans restaurants
a les comarques gironines.

5

Com és que no heu obert cap restaurant fora de
Catalunya?
No ens hi veiem, som d’aquí i fem la cuina que fem perquè
hem crescut i vivim aquí, no tindria sentit anar a un altre
lloc a fer la cuina d’aquí. Ens ho han ofert moltes vegades
i fins i tot amb xecs en blanc. Però no seria veritat i per
nosaltres és important la coherència.
Quins consells donaries als joves que volen dedicar-se al
món de la gastronomia?
Cuinar és un ofici molt maco, servir és cuidar i fer
postres, a més a més, és un premi o un joc. Només cal
que ho gaudeixin, que ho facin bo, després ja ho faran
maco. Que quan cuinin un plat li donin a provar a la mare
i a un amic de la seva edat, si agrada als dos, anem bé!

Associació

Associació

CONVENI AMB CAIXABANK

BENVINGUTS A L’ASSOCIACIÓ
Nous socis
Comptem amb la incorporació de dos restaurants com a socis de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa
Brava Centre:

Restaurant vermuteria El Moll & Tapes (Palamós)

anuncio_faldon_130x75mm_CAT.pdf

Aquesta activació de la línia de crèdit té com a objectiu
impulsar i dinamitzar el sector hoteler de les comarques
gironines i inclou, a més, una àmplia oferta de serveis i
productes financers en condicions avantatjoses, dissenyats exclusivament tenint en compte les necessitats del
sector hoteler.
L’acord va estar subscrit per la presidenta de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, Bàrbara Hallé, i el director del centre d’empreses Girona Sud,
Blai Morera. A l’acte, que es va celebrar a les oficines de
Costa Brava Centre a Vall-llobrega, va assistir el responsable de Hotels & Tourism de la direcció territorial Catalunya de CaixaBank, Albert Pascual.

Aquest conveni de col·laboració aporta uns avantatges
per als socis en la gestió dels seus comptes, targetes,
transferències i la millora de les condicions de finançament i oferint productes i serveis de finançament a curt
termini i una pòlissa de crèdit amb condicions més favorables per als socis.

12/6/18

17:15

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

A través de la seva línia de negoci CaixaBank Hotels &
Tourism, Albert Pascual va reiterar el compromís de l’entitat financera amb el sector turístic i hoteler gironí tot destacant “la contribució de CaixaBank per ajudar a la millora
de la competitivitat d’aquest col·lectiu mitjançant el disseny de productes i serveis financers creats especialment
per entendre les seves necessitats”.
D’altra banda, Bàrbara Hallé també va destacar l’interès
que tenen els productes financers pels associats, en les
condicions establertes al conveni de col·laboració, en la
mesura que pot ajudar a potenciar l’activitat econòmica
de les empreses en la qual, en definitiva, acaba contribuint
al foment del dinamisme del territori.
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Traiem a concurs els seus
subministraments per
trobar les millors ofertes

Foto: Bàrbara Hallé, presidenta de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme, i Albert Pascual, responsable de Hotels & Tourism de la direcció
territorial Catalunya de CaixaBank.

El passat 18 de març, CaixaBank i la Unió d’Empresaris
d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre van signar un
conveni de col·laboració que posava a l’abast de tots els
socis de l’entitat una línia específica de finançament de
150 milions d’euros.

Restaurant La Sala (Torroella de Montgrí)

Condicions
resultants de
màxima
competitivitat

Màxima
entrada a
la competència

Sol·licita informació:

T.: 932 183 101 - E-mail: info@energestic.es
www.energestic.es
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Associació
ELS NOSTRES PRESIDENTS A LA PREMSA COMARCAL
Durant els mesos de desembre de 2018 i gener de 2019
els diferents presidents que formen part del Grup Costa
Brava Centre han estat entrevistats pel diari El Punt Avui
sota el lema “la nova generació del sector hoteler”.
Les entrevistes s’han realitzat a Bàrbara Hallé, presidenta
de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa
Brava Centre; Genís Dalmau, president de la Cooperativa
Costa Brava Centre; Jordi Mias, president de Costa Brava Verd Hotels; Eva Lladó, representant de Petits Grans
Hotels de Catalunya; i Xavier Rocas, president de Costa
Brava Hotels de Luxe.
Seguidament us deixem un petit recull de les diferents entrevistes amb els titulars més destacats:
El Punt Avui, 22 de desembre de 2018
Entrevista a Bàrbara Hallé, presidenta de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre

“No necessitem més gent, sinó gent que consumeixi més”
“Nosaltres situats en una altra zona o un altre espai no tindríem la repercussió que tenim. I n’hem de ser i en som responsables”
“Estem saturats, les nostres platges estan saturades, aquí no
hi cap més gent, i no és anar en contra del progrés”

El Punt Avui, 23 de desembre de 2018
Entrevista a Jordi Mias, president de Costa Brava Verd
Hotels

“Som porters: intervenim poc i tenim visió panoràmica”
“És un món que enganxa molt i a vegades costa sortir-ne.
Atrapa molt per la vitalitat del dia a dia i el contacte amb els
clients“
“La fidelització és un honor però també ens obliga a estar al
dia amb nous productes i serveis, a millorar constantment”

El Punt Avui, 5 de gener de 2019
Entrevista a Genís Dalmau, president de Cooperativa
Costa Brava Centre

“Els hotelers hem sabut entendre la importància del nostre
territori”
“Podem oferir una cultura que va de la prehistòria a Salvador
Dalí passant per la gastronomia i el medi ambient”
“L’administració hauria de plantejar reordenar les vacances
escolars per potenciar el turisme dins el mateix país”
El Punt Avui, 13 de gener de 2019
Entrevista a Xavier Rocas, president de Costa Brava Hotels de Luxe

“Els negocis que no tinguin present la sostenibilitat patiran
en el futur”
“No hi ha cap port per a grans iots a la zona i també serien
convenients més vols regulars a l’aeroport de Girona”
“No ens faria cap mal el desembarcament d’algun gran grup
internacional hoteler, com ara Hilton o Hyatt, a la Costa Brava”
El Punt Avui, 20 de gener de 2019
Entrevista a Eva Lladó, representant de Petits Grans Hotels de Catalunya

“Tenim més eines que els pares, però el tracte al client l’hem
après d’ells”
“Al primer restaurant dels pares feien cargols, embotit i carn
a la brasa, i era sempre ple de francesos; tots ens hem tornat
més exigents”
“A l’estiu la gent ve aquí perquè vol una cosa diferent, una
tranquil·litat que no troba a la costa; venem descans”
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Adapta’t a la nova
llei de control de presència

Associació
VALLDARO

T'oferim les solucions més senzilles i ràpides perquè la teva empresa s'adapti a la llei
(art. 34 de l'E.T.) que va entrar en vigor el passat 12 de maig de 2019
El càmping Valldaro, situat a Platja d’Aro, és un càmping de
primera categoria amb serveis renovats de luxe. Des de la
seva inauguració l’any 1963, la família Mestres ha centrat
la seva gestió en la millora contínua i en la innovació.
Aquesta millora contínua en quant a serveis i instal·lacions
ha reportat al càmping Valldaro reconeixements internacionals al llarg de la seva història i és, en l’actualitat, un
dels càmpings més reconeguts a nivell europeu.

cals, mini disco i campionats esportius. El Valldaro també
ofereix classes dirigides com pilates, G.A.P., ioga, zumba o
aquagym, per tal que els adults puguin seguir amb la seva
rutina d’esport fins i tot durant les vacances. Al vespre,
grans i petits poden gaudir de concerts i espectacles diversos.

Sistema de
control presencial
ANVIZ EP300

Sistema de
control presencial
SAFESCAN TM-838
Possibilitat de fitxar per PIN, RFID
o reconeixement facial.

Possibilitat de fitxar amb Pin, empremta o RFID.
Alimentació via USB i bateria recarregable
de 1100 mah.

Actualment ofereix 1200 unitats d’acampada, de les quals
240 estan destinades a mòbil homes, bungalous de lloguer i tendes GLAMPING, la darrera tendència en el món
del càmping, en definitiva, tendes de luxe.

Fins a 2000 empremtes, 100.000 registres.
Inclou programari de control de presència
Dades de presència en temps real
Exporta dades en format Excel, PDF i CSV

Software de control de presència:
Exporta informes d'assistència de temps.
Administra personal, torns i departaments.

Disposa de dues àmplies àrees de lleure, amb quatre
piscines, un jacuzzi-spa, camp de futbol de gespa natural, pistes poliesportives, parc infantil, parafarmàcia, dos
supermercats, minigolf, pistes de tennis i pàdel acabades
d’inaugurar, mini-club, wi-fi i dos restaurants.
Trobem un munt d’activitats d’animació per a totes les
edats: ludoteca, jocs aquàtics, jocs esportius, jocs musi-

T'ho instal·lem i configurem

Un objectiu molt important pel Valldaro és la cura del
medi ambient i, per aquest motiu, un dels molts reptes que
ha afrontat amb èxit és la gestió ecològica i l’aplicació d’un
sistema de gestió mediambiental avalat per les certificacions EMAS i ISO 14001. A més, és Destinació Turística de
Qualitat reconeguda pel distintiu SICTED.

Contracta les nostres bosses d'hores per a la
instal·lació i manteniment d'aquests dispositius.

La família Mestres també és propietària del càmping Interpals, situat a la Platja de Pals, de primera categoria i en
línea amb la filosofia del càmping Valldaro.

MediaMarkt Girona
Carrer Vitòria-Gasteiz, 8 • 17003, Girona
Tel. 972 01 07 00

Més info a:
		

www.valldaro.com
+34 972 817 515
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Impostos no inclosos. Ofertes vàlides fins el 31 de maig de 2019 o fins a fi d'existències.

Horari:
Dl - Ds: 09.00 - 21.00

mm.girona.business@mediamarkt.es

Pla de Qualitat

Aula Gastronòmica de l’Empordà

EL SICTED RENOVA EL MANUAL DE BONES
PRÀCTIQUES

L’AULA GASTRONÒMICA DE L’EMPORDÀ RECULL ELS
DIPLOMES DEL PROGRAMA DE REINCORPORACIÓ AL
TREBALL 2018

Amb l’objectiu d’adaptar-se a la realitat de les empreses
adherides, fa temps que s’està treballant en la revisió i
millora d’alguns dels processos que conformen el model
SICTED. Entre aquestes novetats cal destacar la creació
d’un nou Manual de Bones Pràctiques -actiu des del gener del 2019- que amplia els compromisos de qualitat de
les empreses adherides al SICTED.
Hi continuarà havent 32 Manuals de Bones Pràctiques
-un per cada ofici- però en canviarà l’estructura i s’introduiran nous continguts.
El nou manual s’estructura en 4 grans capítols: intersectorials, obligatòries, complementàries i de gestió avançada.
Les bones pràctiques intersectorials són les que en l’antic manual trobàvem del capítol 1 al 5. Els sis mòduls que
el formen són legislació; direcció; gestió de persones; relació amb els clients; relació amb els proveïdors; i vendes
i màrqueting.
Pel que fa a les obligatòries, aquestes es centraran en
l’activitat principal de l’empresa i cada ofici tindrà els
seus mòduls. En aquest cas, cal destacar que es tipificaran les possibles combinacions de mòduls per ofici.

El passat dijous 2 de maig, l’Aula Gastronòmica de l’Empordà va assistir a l’acte de lliurament dels diplomes del
Programa de Reincorporació al Treball (PRT) 2018 celebrat a l’Hotel Entitats de Girona.

Les bones pràctiques complementàries fan referència a
un servei específic. Dit en altres paraules, és una personalització a mida del manual, ja que es valoren aspectes
concrets de cada departament o secció.

Foto: Acte de lliurament dels diplomes del PRT 2018 a l’Hotel Entitats
de Girona

El quart capítol és el de bones pràctiques de gestió avançada. Es tracta d’apartats optatius que, en cas d’acceptar-ne el compliment, aleshores esdevenen de caràcter
obligatori. Aquest gran apartat està dividit en tres mòduls: Responsabilitat Corporativa, innovació i diversitat funcional (accessibilitat).
Què és el SICTED?
El Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en
Destins (SICTED) és un projecte que pretén millorar l’experiència i satisfacció del turista durant la seva estada.
Un cop superada l’avaluació s’atorga el ‘Compromís de
Qualitat Turística’, un distintiu que reconeix l’esforç i el
compromís amb la feina ben feta i que representa un tret
diferencial respecte a la competència.

Foto: Galardonats amb el diploma PRT 2018

Grau d’implantació
Des de l’any 2004, el Consell Comarcal del Baix Empordà
treballa en la implantació del Pla de Qualitat Turística en
Destinació. Aquest pla de qualitat es basa en el SICTED,
i actualment hi ha 63 empreses i entitats adherides de la
comarca. Arreu de l’Estat espanyol s’ha implantat a 190
destinacions amb més de 13.000 empreses adherides.
Des de Pla de Qualitat Costa Brava Centre restem a la
vostra disposició per tal de facilitar-vos més informació
sobre la possibilitat d’implantació SICTED al vostre establiment. Podeu contactar amb nosaltres al 972313702 o
a ncolomer@grupcostabravacentre.com

Podeu contactar amb nosaltres al
972 31 37 02 o a
ncolomer@grupcostabravacentre.com
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En l’edició d’enguany, la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadana de la Generalitat de Catalunya ha reconegut la tasca de l’Aula Gastronòmica de l’Empordà per
les dues formacions impartides per la professora Berta
Dotú Solanas a l’Aula durant el 2018 i incloses dins del
PRT: curs de formació auxiliar de cuina i restauració
(del 17 d’abril al 31 d’agost) i el curs d’elaboració i conservació de productes en fresc (de l’1 d’octubre al 19 de
novembre) que va comptar amb un total de 30 alumnes.
L’Aula Gastronòmica de l’Empordà, juntament amb altres entitats i institucions va rebre els diplomes de la
mà de la Directora General de Política Lingüística, la
Sra. Ester Franquesa. Els destinataris dels PRT són persones estrangeres immigrades -entre 18 i 50 anys- en
situació d’irregularitat sobrevinguda i les reagrupades.

Aula Gastronòmica de l’Empordà

Aula Gastronòmica de l’Empordà

PARTICIPACIÓ DE L’AULA AL ‘XICS GASTRONÒMIC’
AMB UN PÍCNIC SALUDABLE!

TALLER D’ESTIU PER A NENS I NENES DE 6 A 14 ANYS

de fer la caminada d’unes 2 hores, els més petits de la casa
van poder gaudir d’un taller infantil que va anar a càrrec de
l’Aula.
El pícnic saludable va agradar molt als nens i nenes, i els va
ser molt útil per agafar forces i poder fer el trajecte amb en
Jaume del Grup de Natura Sterna.

El taller d’estiu de l’Aula Gastronòmica de l’Empordà és una
de les propostes més sol·licitades de l’any. Durant els mesos
de juliol i agost, oferim una opció lúdica i formativa pels més
petits de la casa.
Dirigit a nens i nenes d’entre 6 i 14 anys, el taller d’estiu de
l’Aula és sinònim de creativitat, aprenentatge i diversió. Si
els vostres fills ja han vingut, segur que voldran repetir. I
si encara no han tingut l’oportunitat de cuinar i divertir-se
amb nosaltres, segur que els hi encantarà!

Foto: Pícnic saludable a càrrec de l’Aula Gastronòmica de l’Empordà

Quan? Durant els mesos de juliol i agost
Per a qui? Nens i nenes d’entre 6 i 14 anys
Horari: de 09.00h a 13.00h

Un any més, l’Aula Gastronòmica de l’Empordà participa en
algunes de les moltes activitats que es porten a terme durant la campanya ‘Xics Gastronòmic’, entre les quals destaca la celebració d’un pícnic saludable a Castell-Platja d’Aro
i S’Agaró.
El passat diumenge 26 de maig, un grup de nens i nenes van
fer una excursió guiada per la Ruta de les Fonts. Però abans

Preus:
Mes sencer: 195,00 € nen/a
Dues setmanes: 100,00 € nen/a
Una setmana: 75,00 € nen/a
Un dia: 15,00 € nen/a

Foto: Nens i nenes preparats per iniciar l’excursió guiada per la Ruta
de les Fonts

L’AULA GASTRONÒMICA DE L’EMPORDÀ ASSISTEIX
A LA CLOENDA DE ‘XICS GASTRONÒMIC’

Aigua filtrada.

El passat dissabte 1 de juny, l’Aula Gastronòmica de l’Empordà va ser present a la festa de cloenda de ‘Xics Gastronòmic 2019’ celebrada al municipi de Platja d’Aro.

Serveixi aigua filtrada de qualitat
amb els productes i solucions
de Puralia per al canal HORECA.
•
•
•
•
•

Els nens i nenes que van participar en les diferents activitats de la jornada, van tenir l’oportunitat de cuinar amb
alguns representants de l’Aula. De fet, van aprendre a fer
magdalenes de fruites i coca de vidre!

Fonts refrigeradores de filtració
Fonts refrigeradores d’òsmosi inversa
Descalcificadors
Equips d’òsmosi inversa
Filtres ultraviolats

• Fonts amb diferents capacitats de
producció i funcionalitats que poden
subministrar aigua freda, a temperatura
ambient o calenta, amb o sense gas.
• Fonts amb surtidor.
• Fonts de peu, fonts de sobretaula.

Visiti la nostra pàgina web, escrigui’ns o truqui’ns.
Estem desitjant assessorar-li.

La combinació entre diversió i aprenentatge -molt present
a l’Aula durant tot l’any- també s’ha pogut visualitzar en el
transcurs de la campanya ‘Xics Gastronòmic’.
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Tenim el que necessita...

Descobreixi la fòrmula Puralia

Foto: Nens i nenes cuinant amb representants de l’Aula Gastronòmica
de l’Empordà

Foto: Acte de cloenda de ‘Xics Gastronòmic’ 2019

Foto: Nens i nenes al taller de Pasqua realitzat el passat mes d’abril a
l’Aula

www.puralia.com
info@puralia.com – Tel.: 902 107 743
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LA 20a EDICIÓ DEL ‘CUINA I GOLF’ APLEGA PROP DE
250 PERSONES

LA CUINA DE L’EMPORDANET PARTICIPA EN LA
CAMPANYA GASTRONÒMICA ‘CARÀCTER EMPORDÀ’

El passat dilluns 3 de juny es va celebrar la 20a edició del
Torneig Costa Brava Catalunya Cuina i Golf amb el posterior dinar a càrrec dels cuiners del col·lectiu La Cuina de l’Empordanet i l’entrega de premis al Club Golf d’Aro-Mas Nou.

Enguany, el col·lectiu La Cuina de l’Empordanet s’ha unit amb
diversos cellers de la Denominació d’Origen Empordà per
crear una experiència enogastronòmica conjunta, única i irrepetible a la ciutat de Barcelona.

L’esdeveniment va arrencar a primera hora del matí, quan
els prop de 80 jugadors, entre cuiners, personalitats del
món de l’esport, artístic i empresarial i mitjans de comunicació es van trobar al Club Golf d’Aro-Mas Nou. Els participants van fer un recorregut pels 18 forats del camp, i els
més novells van assistir al Clínic impartit pels teachers de
l’Escola Golf d’Aro.

L’Hotel Havana de Barcelona va ser l’espai on es va acollir
aquesta primera edició del festival amb segell empordanès
“Caràcter Empordà”, que va tenir lloc els dijous 16, 23 i 30
de maig.

Els assistents que no varen participar en el torneig van anar
arribant a mig matí i van poder tastar l’aperitiu elaborat per
La Cuina de l’Empordanet. A mesura que els jugadors anaven acabant el torneig, s’anaven trobant amb els altres convidats a l’espai del camp de pràctiques i es van fer una foto
de grup per immortalitzar la jornada.

Foto: Dinar-bufet al Club Golf d’Aro-Mas Nou

Quan faltaven uns minuts per les tres de la tarda es va celebrar el dinar-bufet al mateix camp de golf, en una carpa
on les prop de 250 persones assistents van poder degustar
plats típics de la gastronomia empordanesa a càrrec dels
cuiners de La Cuina de l’Empordanet.

Foto: Membres del col·lectiu preparant un dels plats dels menús
‘Caràcter Empordà’

Foto: Assistents al Cuina i Golf 2019 durant el torneig

El preu dels sopars maridats era de 60€ per persona i la reserva es feia a través del mateix Hotel Havana de Barcelona.

del Girona FC i Sevilla FC, Pablo Machín i els seus ajudants
Jordi Guerrero i Jordi Balcells, i el tècnic assistent del Manchester City, Carles Planchart.
Al ‘Cuina i Golf’ d’enguany també hi va assistir el xef amb
estrella Michelin, Carles Gaig; els actors Octavi Pujades i
Jordi Ríos; la periodista Cristina Cubero, així com tots els
cuiners i els seus equips dels restaurants membres del col·
lectiu La Cuina de l’Empordanet.

La campanya ha esdevingut tot un èxit i diversos xefs i enòlegs han viscut l’experiència i l’han pogut compartir amb el
públic assistent.
Foto: Cuiners i ajudants de cuina emplatant a l’Hotel Havana Barcelona

Durant la jornada, els assistents també van voler donar suport a totes les persones que pateixen la malaltia ELA (Esclerosi Lateral Amiotròfica). De fet, en les diverses fotografies del dia els participants feien la forma ‘L’ amb les mans.

Cadascun dels protagonistes del col·lectiu gastronòmic va
elaborar un plat 100% empordanès amb l’objectiu de crear,
de forma coral, un menú de 7 plats inspirat en els millors productes de la gastronomia de mar i muntanya de l’Empordà.
Per complementar la proposta gastronòmica, cada plat s’harmonitzava amb un vi DO Empordà.

L’esdeveniment organitzat per La Cuina de l’Empordanet
va comptar amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, de l’Agència Catalana de Turisme, el Patronat de
Turisme Costa Brava Girona, l’Ajuntament de Castell-Platja
d’Aro i S’Agaró, l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, el Club
de Golf d’Aro-Mas Nou, Damm, CaixaBank i el Mundo Deportivo, a més d’altres col·laboradors i espònsors habituals
al torneig.

Els 22 cellers participants en aquesta primera edició que
van combinar plat amb els membres del col·lectiu La Cuina
de l’Empordanet van ser: Gerisena, Pujol Cargol, *lavinyeta,
Pere Guardiola, Perelada, Mas Llunes, Vinyes dels Aspres,
Cellers d’en Guilla, Mas Pòlit, Espolla, Masia Serra, Martín
Faixó, Espelt Viticultors, Mas Vida, Martí Fabra, Vinyes d’Olivardots, Bodegas Trobat, Mas Oller, Clos d’Agon, Empordàlia, Hugas de Batlle i Oliveda.

Foto: Personalitats del món de l’esport i la televisió mostrant el seu
suport a l’ELA

Foto: Grup de cuiners i ajudants de cuina que van protagonitzar el segon menú de la campanya ‘Caràcter Empordà, dijous 23 de maig

Foto: Arròs mar i muntanya, plat estrella del primer sopar de la campanya

Aquesta iniciativa sorgeix de la col·laboració de La Cuina de
l’Empordanet i la DO Empordà a través del projecte B de
l’Empordà. Un projecte que va arrencar l’any passat a Barcelona amb l’objectiu de donar a conèixer i difondre la cultura
vinícola de l’Empordà a la ciutat comtal.

Pel que fa a l’entrega de premis, conduïda i presentada per
la periodista del Mundo Deportivo Cristina Cubero, els guanyadors del torneig van ser Felipe Bernal en categoria masculina, i Teresa Roca-Umbert en categoria femenina.
Entre els assistents hi havia reconegudes personalitats
del món de l’esport com Ferran Martínez (exjugador de
bàsquet); Thais Henríquez (doble medallista olímpica de
natació sincronitzada); Anna Tarrés (exseleccionadora espanyola de natació sincronitzada); els exfutbolistes Àngel
‘Pitxi’ Alonso, Julio Salinas i Víctor Muñoz; l’exentrenador
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Costa Brava Verd Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya
TROBADA GENERAL DE SOCIS DE PETITS GRANS HOTELS DE CATALUNYA

LA 7a EDICIÓ DELS ‘SOPARS MARIDATS’ SUPERA EL
MILER D’ASSISTENTS
El passat divendres 31 de maig, els restaurants Casamar
(Llafranc) i Empòrium (Castelló d’Empúries) van acollir
la cloenda de la 7a edició dels ‘Sopars Maridats’, una
campanya gastronòmica que enguany ha rebut la visita de
1.051 persones. Durant cada divendres -del 8 de febrer
al 31 de maig- els comensals han tingut l’oportunitat de
tastar els menús confeccionats pels restaurants de La
Cuina de l’Empordanet, La Cuina del Vent, i els cellers de
la DO Empordà.
Com en edicions anteriors, s’ha volgut donar
protagonisme a un producte de proximitat i de qualitat.
En aquest cas, la Poma de Girona ha estat el fil conductor
de la campanya. En total s’han celebrat 30 àpats -amb
preus d’entre 45 i 65 euros- confeccionats per parelles
formades per un cuiner i un cellerer, que han treballat
conjuntament per oferir la millor combinació entre els
plats i els vins de cada menú.

Petits Grans Hotels de Catalunya i Costa Brava
Verd Hotels vam ser presents a B-Travel, un dels
esdeveniments més importants del sector turístic.
De fet, del 22 al 24 de març, el Recinte Montjuïc va
reunir a més de 200 expositors representant a un miler
d’empreses. Durant el B-Travel es van repartir catàlegs
d’ambdues marques.
També a Barcelona, però del 3 al 5 de maig, PGHC i CBVH
vam participar en el ‘Mercat d’Escapades a Catalunya’ i
els visitants ens van poder trobar a un estand ubicat al
Passeig Lluís Companys (Arc de Triomf). En aquest cas,
també es van repartir catàlegs i es va aprofitar per fer
promoció de l’ampli ventall d’escapades que es poden
realitzar als nostres hotels.

PARTICIPACIÓ A B-TRAVEL I AL ‘MERCAT D’ESCAPADES’
l’espai que correspon a la marca turística Costa Brava,
amb l’excepció d’aquells hotels que puguin aportar un
valor al conjunt de la marca.

De la mà dels professionals dels restaurants participants,
els assistents han pogut gaudir d’uns menús elaborats, de
qualitat i fets amb productes del territori. En definitiva,
han pogut degustar el paisatge empordanès a taula.
Els ‘Sopars Maridats’ s’han realitzat als diferents
restaurants de La Cuina de l’Empordanet i La Cuina del
Vent, i sempre amb l’acompanyament de vins de la DO
Empordà i Olis de l’Empordà (DOP).
Foto: Presentació de la campanya ‘Sopars Maridats’ a Girona el
passat mes de febrer

III MARXA POPULAR ENTRE VINYES AL VÍVID 2019

TOUR OPERADORS BELGUES I HOLANDESOS GAUDEIXEN DEL
‘SENDERISME I GASTRONOMIA’

El passat 5 d’abril va arrencar la sisena edició del Vívid
2019, que es va dur a terme durant tot el mes d’abril i
va oferir una cinquantena d’activitats enoturístiques
que van fer de l’Empordà l’epicentre de l’enoturisme de
Catalunya.
Un dels primers actes de presentació va ser la III Marxa
Popular Entre Vinyes, que es va dur a terme el primer
cap de setmana d’abril. En aquesta activitat van participar
tres cellers -Mas Eugeni, Clos d’Agon i Viníric- juntament
amb el col·lectiu La Cuina de l’Empordanet.
L’activitat consistia en formar un circuit circular on 150
participants anaven a cada una de les bodegues a fer una
cata dels seus vins, acompanyats d’un tastet ofert pel
col·lectiu.

El passat 16 de maig, l’Es Portal Hotel Gastronòmic (Pals)
va acollir la trobada general de socis de Petits Grans
Hotels de Catalunya amb una alta assistència. Durant la
trobada es van tractar diverses qüestions com l’aposta
per incorporar més hotels en aquelles zones on hi ha
pocs o cap hotel. És el cas de les Terres de l’Ebre, Priorat
i Costa Daurada. En canvi, es va declarar àrea saturada

La trobada general de socis també va servir per establir
més requisits de pertinença i condicions contractuals a la
incorporació d’establiments de PGHC; es van proposar
diversos canvis en el sistema de finançament del projecte.
Per últim, es va acordar la creació d’una junta permanent
-es reunirà tres cops a l’any (febrer, juny i octubre)- que
serveixi com a element consultiu i que, a través de la
representant de PGHC (Eva Lladó), pugui aportar idees
al Consell Rector de Costa Brava Verd Hotels, entitat
propietària de la marca.

Foto: Col·laboració de La Cuina de l’Empordanet amb la DO Empordà en el Vívid 2019
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Del 19 al 23 de maig es va portar a terme la trobada anual
‘Senderisme i Gastronomia’, organitzada per Costa Brava
Verd Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya. Enguany
van ser 4 operadors turístics provinents de Bèlgica i Holanda
els que van visitar les comarques gironines, interessats en
promocionar l’oferta hotelera, gastronòmica, cultural i de
turisme actiu de la zona.
Durant l’estada, els TTOO van visitar llocs emblemàtics com
la Vall de Núria, el Teatre-Museu Dalí de Figueres i el Far
de Sant Sebastià (Llafranc). Els visitants, que van allotjar-se
a diversos hotels de les marques Costa Brava Hotels, Blau
Verd Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya, també van
poder conèixer altres indrets com Sant Martí d’Empúries,
l’Escala, Palamós, el camí de ronda que uneix la platja de
Castell amb Cap Roig, S’Agaró i la ciutat de Girona.
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Aquesta iniciativa, que va comptar amb la col·laboració
de l’Agència Catalana de Turisme i el Patronat de Turisme
Costa Brava Pirineu de Girona, va tenir una gran acceptació
entre els operadors turístics participants.

Laboral - Fiscal

Cooperativa
NO OMPLIU LA COBERTA DE PLAQUES SOLARS…

NOVETATS EN EL REGISTRE DE JORNADA
El 8 de març de 2019 es va publicar el RD-Llei 8/2019
de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, amb la
finalitat de garantir el control de la inspecció de treball
i elaborar un marc consistent de seguretat jurídica que
protegeixi empreses i treballadors. La mesura que – per
les novetats que ha significat aprovar-la– ha causat més
atenció i en la qual centrarem l’article, és la reforma del
Registre de Jornada.
A continuació, definirem els principals punts que estructuren aquesta modificació nascuda de la intenció de potenciar les polítiques socials i aconseguir la recuperació
dels sectors més vulnerables de l’economia:
1. Si fins ara el registre horari només s’aplicava als treballadors amb jornada parcial (incloent fixes discontinus)
i aquells que feien hores extres, a partir del passat 12
de maig –dia en què el RD-Llei 8/2019 va tenir efecte– l’obligació es va fer extensiva a la totalitat dels treballadors, independentment de la seva categoria o grup
professional, a tots els sectors d’activitat i a totes les
empreses que estan incloses en l’àmbit d’aplicació definit per l’Estatut dels Treballadors.

Aquest és un títol provocador, pensat per atreure la vostra atenció, però que com veureu, té tot el sentit.

2. De moment, la normativa no estableix una modalitat
concreta de sistema de registre; únicament es limita a
senyalar que s’ha de dur a terme diàriament i que el propi treballador ha d’enregistrar l’inici i el final de la seva
jornada, així com també les pauses que tenen lloc en el
cas que faci jornada parcial. Per tant, qualsevol mitjà (sigui en paper o telemàtic) és vàlid mentre permeti el registre correcte d’una informació fiable i posteriorment
immodificable que caldrà conservar i ser accessible des
del mateix lloc de treball.
3. Pel que fa les hores complementàries dels treballadors
a temps parcial i les extraordinàries a temps complet, cal
que el resum mensual les diferenciï de les hores ordinàries.
4. El còmput mensual de les hores treballades ha d’adequar-se, lògicament, a la normativa i no pot superar el
màxim que s’hi indica; per aquesta raó, cal que l’empresa tingui en compte i respecti aspectes com el descans
setmanal, el descans entre jornades o les vacances. La
no-adequació a la normativa, així com també la no-realització del registre horari, comporten sancions econòmiques de 60 a 6.250€, quantitats variables segons el
grau de gravetat de l’incompliment.

Amb la publicació del RD244/2019 del 5 d’abril sobre
autoconsum, l’energia solar dóna un pas important i es
converteix en una font energètica no només neta, si no
econòmicament viable i competitiva respecte al subministrament elèctric tradicional i molts de vosaltres haureu rebut ja, o rebreu en breu, la visita comercial d’alguna
empresa instal·ladora.
No obstant, hi ha una gran diferència entre el preu que
deixem de pagar a la factura elèctrica degut a l’energia
que auto consumim i el preu de l’energia que venem al
mercat quan la nostra producció elèctrica superi la nostra demanda.
L’energia d’auto consum la deixem de pagar a preu minorista (entre 0,07-0,11€/kWh), però l’energia excedentària la venem a preu majorista (0,04-0,045€/kWh).

I aquí està el perquè del títol: en molts casos, les cobertes
permeten instal·lar molta potència de generació d’energia
solar, però si aquesta energia acaba venuda al mercat, estarà generant un retorn aproximat del 5-7% anual mentre
que l’energia auto consumida, que es deixa de pagar a la
factura, pot generar retorns anuals del 13-15%.
Per tant, abans d’omplir la coberta de plaques solars, cal
plantejar-se quin és el nostre objectiu: generar el màxim
d’energia neta o fer la inversió el més rendible possible?
En aquest segon cas, serà necessari valorar acuradament la quantitat de plaques adient per a que quasi tota
la vostra generació elèctrica acabi consumida per vosaltres mateixos, fent que l’energia sobrant sigui la mínima
i aconseguint una inversió realment rendible; alhora que
contribuïu a crear un món més lliure de CO2 i més sostenible per als nostres fills.

És evident que aquesta diferència de preus fa que l’amortització variï substancialment en funció de quanta energia
produïda utilitzem per a autoconsum i quanta l’acabem
venent al mercat majorista.
Per tant, el secret per a rendibilitzar una instal·lació solar
passa per analitzar detalladament el perfil de consum de
cada establiment i dimensionar una instal·lació solar que
maximitzi el retorn de la inversió, i no la producció d’energia.

Alberto Basté
President de la Comissió d’Energia del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i CEO d’Energestic

COFFEE-CENTER NOU PROVEÏDOR DEL GRUP COSTA BRAVA CENTRE
Benvolguts, benvolgudes,
Ens plau comunicar-vos la incorporació de l’empresa
Coffee-Center, com a proveïdor de Costa Brava Centre.
Aquesta empresa, amb 30 anys d’experiència en el sector,
ofereix els tes i les infusions ecològiques Alma, Teas &
Herbal Infusions, per al mercat HORECA, envasats en
piràmides biodegradables a la seva fàbrica d’Aiguaviva.
Així mateix, compten amb dues marques de cafè: Fincafe,
the artisan coffee, amb una completa línia d’orígens,
microlots i blends per a professionals que busquen cafès
especials i que inclou una gamma ecològica, i Ittalcafè,
amb els blends tradicionals.
El seu objectiu és garantir un producte d’alta qualitat,
garantint el control en tota l’etapa de producció, des
de la compra de matèria primera fins l’envasat i la
comercialització.
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L’empresa disposa dels segells ECOLOGIC, IFS, ISO
14001, ISO 9001,FSC i treballen productes GMO Free,
Vegan i Gluten Free.
Més informació a
tmarques@grupcostabravacentre.com

Breus

Proveïdors Cooperativa

El Grup Costa Brava Centre s’alia amb Caixabank i Prestige Software
El Grup Costa Centre (GCBC), Comercia Global Payments i Prestige Software treballaran conjuntament per fer front al creixent
frau en el pagament de reserves hoteleres efectuades mitjançant
transaccions electròniques no segures. L’acord entre el GCBC i la
participada de CaixaBank es va fer palès en el marc de la jornada
que la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre i CaixaBank Hotels & Tourism van celebrar el passat 2 d’abril a
l’Hotel Costa Brava (Platja d’Aro) amb l’assistència de més de 60
hotelers gironins.

La Unió organitza una jornada sobre control horari on hi assisteixen més de 100
persones
El passat 11 d’abril es va organitzar la jornada sobre
el control horari a l’empresa i les noves obligacions en
matèria laboral, que es va realitzar a la sala d’actes del
Grup Costa Brava Centre, a Vall-llobrega. El motiu de la
convocatòria va ser l’entrada en vigor del Real Decreto
Ley 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de
protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en
la jornada laboral, el dia 12 de maig de 2019. A la jornada
informativa hi van assistir més de 100 persones dels
diferents establiments socis de la Unió i es van aclarir
els detalls d’aquest RDL. També es van poder aclarir
dubtes sobre la seva aplicació i, al final de la sessió, es van

presentar solucions informàtiques per facilitar l’aplicació
del registre horari.

APERITIUS
Frit Ravich
Francesc Castañeda - 972 858 008
Pepsico Foods
Joan Rabasa - 626 111 709
CAFÈS I INFUSIONS
Cafès Cornellà
Pere Cornellà - 972 476 300
Cafès Tupinamba – Cafès Roura
Daniel Sanz - 610 501 026
Coffee-Center
Rosa Larrègola – 972 23 68 68
Tegust
Belinda Moreno - 972 104 504
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

La Consellera Teresa Jordà visita el Grup Costa Brava Centre
El passat 15 d’abril vam rebre la visita de la Hble. Sra.
Teresa Jordà, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, a la seu
del Grup Costa Brava Centre a Vall-llrelacionats amb la
comarca del Baix Empordà.

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

La Unió es reuneix amb representants de la Generalitat a l’Hotel Aromar
La Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa
Brava Centre va celebrar el passat divendres 31 de
maig una reunió amb representants dels departaments
d’Economia i Treball de la Generalitat de Catalunya amb
l’objectiu d’analitzar el moment actual que viu el sector
al litoral gironí. A la reunió celebrada a l’Hotel Aromar de
Platja d’Aro hi van assistir el director general de Promoció
Econòmica, Competència i Regulació, Lluís Juncà; la tècnica
del departament Carlota Albanell; i el secretari general de
Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta. Per part de la
Unió van participar el gerent Martí Sabrià; la vicepresidenta
de l’associació, Montse Closas; i la responsable tècnica,
Judit Lloberol. Un dels punts més importants tractats
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durant la trobada van ser les inspeccions realitzades pel
Departament de Treball en el sector turístic.

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

