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Un estiu més hem llegit i escoltat com desenfeinats experts en no res, doctorats en la teoria de la
conspiració, han pontificat sobre la malignitat de l’activitat turística a la Costa Brava. La majoria són bons
coneixedors de la zona, atès que hi van comprar una casa adossada per l’estiueig i alguns ponts. També
perquè els nens, que ja són grans, vinguin els caps de setmana amb deu o dotze amics. I és que, encara que
la casa és petita i només té dues habitacions, hi ha una mica de garatge on han instal·lat unes lliteres per a
quatre més mentre la resta fan servir el sofà de la sala-menjador, que és gran i molt còmode. Total, vénen
a divertir-se i dormen ben poc, que són joves.
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Van comprar la casa abans que s’arribés al límit. La seva és una edificació que encaixa bé a l’Empordà. És
discreta i també era tranquil·la fins al dia que es va fer la segona fase de la mateixa promoció que, segons
ells, el promotor no els va avisar que farien. La veritat és que no s’havien fixat en el rètol de 24m² que ho
anunciava a peu de carrer.
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És clar que aquesta segona fase ja era sobrera. No calia fer més cases en aquell rodal. Precisament els que
han comprat una de les cases de davant són uns coneguts de la seva dona i van al mateix gimnàs. Ho van fer
tres setmanes més tard sobre plànol i, ara, un cop l’edifici ha estat acabat, es veu clar que la nova renglera
fa nosa i tapa aquelles vistes magnífiques i aquells pins blancs tan macos que hi havia abans de fer aquest
segon bloc.

‘La Cuina de l’Empordanet’ participa en l’arrossada solidària per l’autisme
Es presenta la nova guia del col·lectiu ‘La Cuina de l’Empordanet’
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Petits Grans Hotels de Catalunya segueix creixent amb noves incorporacions
El motor de reserves de Costa Brava Verd Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya incorporarà una passarel·la de pagament segur

Podria semblar el guió d’un petit gag televisiu d’estiu, però és la simple constatació de fets que mereixen
grans titulars i molt d’espai dels diaris convencionals o dels digitals durant aquests mesos.
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Acomiadament de treballadors en situació d’incapacitat temporal

El mal de tot és sempre el turisme en majúscules sense distingir mai de quin turisme parlem: si del
residencial, que és el que ocupa el 85% del territori ocupat per les edificacions que no corresponen a la
població resident i censada, o dels hotels de tota la província que, posats de costat, es podrien encabir tots
en dos camps de golf.
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Cooperativa Costa Brava Centre estrena nova web
Dyneff s’incorpora com a nou proveïdor de Cooperativa
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Cal una profunda reflexió sobre el turisme, l’urbanisme, l’ordenació de la franja litoral, la sostenibilitat i la
capacitat de càrrega del territori. Però cal fer-ho de manera seriosa. La responsabilitat és de l’administració
pública que fa anys que juga al “qui dies passa, anys empeny”, i que compta l’èxit pel nombre de visitants,
vinguin d’on vinguin, gastin el que gastin i es comportin bé o malament.

La junta directiva de la Federació d’Hostaleria de les comarques de Girona es reuneix a les instal·lacions del Grup Costa Brava Centre
Ponència en el projecte de Llei d’Ordenació del Litoral
Festes d’aniversari a l’Aula Gastronòmica de l’Empordà

23_Llistat de proveïdors Cooperativa

Però també és responsabilitat compartida d’organitzacions privades amb representants que diuen que la
temporada alta dura 20 dies (vull pensar que no parla de la seva empresa), i de dirigents d’organitzacions
empresarials que ja sortien a la foto abans de tenir mòbil i poder-se fer selfies. Dirigents que han canviat
deu vegades de cotxe i han perdut pèl, però que no han trobat encara l’ocasió de variar el discurs enconat
de fa dècades. Com si fossin aliens a tot el que passa al seu voltant, tot i que són gent que fan molt de
turista, però sempre amb ulleres fosques.
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Xerrem amb
JOAN MANEL LOUREIRO VALL
President del Consell Comarcal del Baix Empordà

l’atenció al públic; i de la reestructuració d’alguna àrea que
ens permetrà millorar la coordinació i l’eficàcia dels serveis
generals de la casa. Per últim, hem de comunicar molt
millor. La renovació de la pàgina web, la implantació de les
xarxes socials i la relació amb els mitjans de comunicació
han de ser eines que hem de renovar i utilitzar.

nostres municipis “lliures de plàstic”? Ja hi ha exemples
de municipis europeus que estan implantant aquestes
polítiques.

Creu que la Costa Brava pot seguir creixent urbanística
i turísticament?

Actualment ja hi ha lleis que no permeten aquestes
activitats, per tant, només cal denunciar els fets i que
els jutges actuïn amb rigor. Deixem de córrer amb el
cotxe quan paguem la multa corresponent, doncs això és
el mateix. Si els organitzadors o els participants acaben
pagant multes importants, segur que no hi tornaran.

És una pregunta que té una resposta molt simple i
tòpica: en alguns llocs sí i en altres ja s’ha arribat al límit.
Ens calen polítiques territorials o de país conjuntes. El
que tinc clar és que són problemàtiques que desborden
l’àmbit municipal. Tenim un territori únic amb diversitat
de paisatges, de climes, de geografia física i humana, i
d’història. Caldria un Pla Director que ens marqui el
desenvolupament futur del territori, però que reculli
tots els àmbits: turístic, urbanístic, agrícola, industrial,
etc. Aquest Pla hauria de tenir en compte a tots els
agents del territori. La necessitat d’aquest treball i
posterior desenvolupament passa necessàriament pel
lideratge de l’Administració de la Generalitat.
Quin és el model turístic que ha d’establir-se al litoral
gironí?

Foto: Joan Manel Loureiro Vall, president del Consell Comarcal del Baix Empordà

Quines són les seves prioritats al capdavant del Consell
Comarcal del Baix Empordà durant la legislatura?
L’objectiu principal del Consell Comarcal és donar
serveis als pobles de la nostra comarca. És per això
que la nostra prioritat ha de ser la millora dels serveis
que ja estem oferint, la implantació de nous serveis
sota demanda dels pobles i, per últim, ampliar la xarxa
de municipis adherits als nostres serveis. Això ho
aconseguirem si reestructurem, ampliem i modernitzem
algunes àrees del Consell, si comuniquem les nostres
actuacions de manera que arribin a tots els ciutadans
de la comarca i, finalment, si som capaços d’escoltar

les demandes dels alcaldes. La complicitat i el treball
conjunt és necessari per a poder implementar tots
aquells serveis que puguin ser útils als ciutadans del
Baix Empordà.
El dia de la seva elecció va assegurar que treballaria per
“modernitzar el Consell Comarcal”. A què es referia?
Si volem oferir serveis de qualitat als nostres ajuntaments
estem obligats a una millora constant dels mateixos.
Parlem de la implantació de noves tecnologies que
millorin la gestió dels serveis; de l’ampliació dels espais de
treball que ens permetrà guanyar en qualitat laboral i en
4

Crec en un model turístic que premiï la qualitat per sobre
de la quantitat. Aquesta és la primera premissa bàsica,
la segona seria la diversificació de l’oferta. Avui en dia
el visitant no només busca un producte com pot ser la
platja i el sol, sinó que es parla del turisme de sensacions:
la gastronomia, el paisatge, les activitats culturals, d’oci,
etc. Això implica una oferta àmplia i conjunta de tot el
territori i de tots els agents públics i privats. Tornem al
concepte anterior, cal un projecte i un treball conjunt.
Què en pensa de la mesura que estan implantant alguns
ajuntaments, de prohibir fumar a les platges?
Són mesures que estan d’acord amb els canvis d’hàbits
i costums de la societat, i també són una millora en la
conservació i neteja de les platges. Però m’agradaria
que fóssim més agosarats i que anéssim més enllà:
crec que es fa necessari la prohibició dels plàstics en
el nostre entorn privilegiat. Per què no declarem els
5

Com s’hauria d’actuar per evitar que es tornin a celebrar
festes il·legals a cales de la Costa Brava?

Un dels béns més preuats de la comarca és la
gastronomia. Creu que falta donar suport i reconèixer
entitats com l’Aula Gastronòmica de l’Empordà o La
Cuina de l’Empordanet?
Sens dubte la gastronomia és un actiu principal de la
comarca. Tenim una oferta gastronòmica de primera
qualitat que, a més, dóna a conèixer els nostres productes
de la terra i del mar que també són de molta qualitat.
Cal donar suport a totes les associacions i entitats que
aportin valors al nostre territori. El compromís amb el
territori, el treball, la dedicació i la qualitat del servei
són valors que les dues entitats tenen en el seu ADN. Cal
que les administracions els donin tot el suport possible.

El dia que va ser nomenat president també va parlar de
millorar les telecomunicacions, el transport públic i els
polígons. Ens podria explicar algunes accions previstes?
Tenim una comarca amb molts problemes de cobertura
telefònica. Amb la implicació dels ajuntaments, des
del Consell intentarem aconseguir el desplegament
de la fibra òptica a la comarca amb especial atenció
als pobles petits. També tenim una xarxa de transport
públic molt deficitària que cal revisar, amb especial
atenció al transport adaptat i hospitalari. Pel que fa als
polígons, en aquests moments ja s’està fent un estudi de
la situació actual per tal d’elaborar propostes de gestió
conjunta ja sigui des de l’àmbit de les administracions
(Ajuntaments-Consell Comarcal) o des de l’àmbit públic
i privat.
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BENVINGUTS A L’ASSOCIACIÓ

LA 23ª EDICIÓ DE LA BECA XIQUET SABATER
PREMIA UN ESTUDIANT AMB 3.000€

Nous socis

Daniel Fontdeglòria destinarà els diners de la beca per cursar el Màster
en formació del professorat a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Donem la benvinguda a la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre a Alàbriga Hotel &
Home Suites situat a Sant Feliu de Guíxols i a Aparthotel Ona de Palamós.

ALÀBRIGA Hotel & Home Suites
(Sant Feliu de Guíxols)

anuncio_faldon_130x75mm_CAT.pdf

Enguany també es va atorgar l’Ajut Xiquet Sabater, una
beca destinada a estudiants de cicles formatius de grau
superior de la família professional d’hoteleria i turisme.
Els guanyadors de l’Ajut -cadascú amb 500€- van ser
Luciana Cañete Mena (CFGS Guia, informació i assistències turístiques de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de
Girona) i Eduard Pagès Prado (Grau Superior en Cuina
de l’INS Baix Empordà).

En la seva 23a edició, la Beca Xiquet Sabater es va
atorgar a Daniel Fontdeglòria per tal que pugui cursar
el Màster en formació del professorat a la UOC. Els
membres del tribunal, que es van reunir un parell de
dies abans a l’Hotel Casamar de Llafranc, van concedir l’accèssit de 3.000€ a Fontdeglòria després que el
jurat avalués el seu treball de final de grau, “El comportament del turista català i francès a una destinació
de la costa catalana”. El treball de Daniel Fontdeglòria,
que va ser seleccionat com un dels millors per la mateixa Facultat de Turisme de la UdG, pretén descobrir
quines són les principals diferències entre el turista
francès i l’autòcton amb Palafrugell com a localització.

El jurat encarregat d’escollir els guanyadors estava format per: Sra. Bàrbara Hallé, presidenta de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre;
Sr. Jaume Dulsat, diputat de la Diputació de Girona i representant del Patronat de Turisme Costa Brava Girona;
Sra. Glòria Montiel, directora de l’Oficina de Caixabank
de Palafrugell; Sr. Joaquim Majó, degà de la Facultat de
Turisme de la UdG; Sr. Gonzalo Herrero, director de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona; Sr. Joan Manel
Borromeo, director de l’INS Baix Empordà, i el Sr. Jordi
Mias, guanyador de la III Beca Xiquet Sabater. El gerent
de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, Martí Sabrià, va actuar com a secretari.
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Traiem a concurs els seus
subministraments per
trobar les millors ofertes

Foto: Acte d’entrega de la Beca i els Ajuts ‘Xiquet Sabater’ al claustre de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona

La Sala Xiquet Sabater de la Universitat de Girona
(UdG) va acollir el passat divendres 19 de juliol l’acte d’entrega de la Beca i de l’Ajut ‘Xiquet Sabater’ que
atorga la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de
la Costa Brava Centre amb la col·laboració de l’Obra
Social “La Caixa”, la Generalitat de Catalunya, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la Diputació de
Girona.

Aparthotel Ona Palamós
(Palamós)

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

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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LA 39ª FIRA DE VINS I CAVES DE CATALUNYA
MANTÉ LA TENDÈNCIA DE L’ANY PASSAT
MALGRAT LA PLUJA

tes obertes inclosa- enguany també es van realitzar actuacions musicals. El divendres 30 va actuar Toni Solà
Quartet, el dissabte 31 Shu Shu, i per diumenge 1 estava previst el concert de Smith & Wesson 38 però es va
haver de suspendre degut a la pluja. Tots els concerts
formaven part del 25è Festival Street Jazz Costa Brava.

• Una vuitantena de cellers i més de cent referències diferents van estar presents
a la fira que es va celebrar el cap de setmana del 30, 31 d’agost i 1 de setembre a la
plaça de Can Mario de Palafrugell.
• Els assistents també van poder gaudir de tastets de formatges artesans, de bona
música i de les jornades de portes obertes al Museu del Suro, a la Fundació Vila
Casas i al Dipòsit Modernista.

Foto: Tast de vins i caves

Durant tot el cap de setmana, les persones que es van
acostar a la fira van poder gaudir d’una vuitantena de
cellers i més de cent referències amb una gran representació de la DO Empordà. En aquest sentit, els visitants van disposar d’un servei acurat i personalitzat, ja
que a cada barra hi havia un sommelier professional disposat a assessorar i resoldre dubtes sobre l’elaboració
dels vins i les característiques de les varietats disponibles. Cal destacar que a la fira hi havia tres estands, dos
dels quals dedicats als vins: un als de la DO Empordà
i l’altre amb la presència de la resta de DO catalanes
(Montsant, Penedès, Priorat, Costers del Segre, Pla de
Bages, Terra Alta, Conca del Barberà, DO Cava i vins
qualificats). Per acompanyar, en el tercer estand es van
oferir tastets de formatges artesans de quatre varietats diferents provinents de tot el país.

Foto: Vistes de la fira des de la Torre de Can Mario

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de
la Costa Brava Centre, que és l’entitat organitzadora de
la fira, ja es pensa amb una pròxima edició que promet
ser especial, ja que s’arribarà als 40 anys de vida. La 39ª
Fira de Vins i Caves de Catalunya ha comptat amb el
suport de l’Ajuntament de Palafrugell, Prodeca, l’Obra
Social “La Caixa” i el Consorci de Comerç, Artesania i
Moda de la Generalitat de Catalunya.

Foto: Inauguració de la fira, d’esquerra a dreta: Bàrbara Hallé, Salvador Puig i Josep Piferrer

La Fira de Vins i Caves de Catalunya a la Costa Brava
va posar fi a la seva 39a edició i ho va fer passada per
aigua. Si bé és cert que les condicions climatològiques
van acompanyar les nits del divendres i dissabte, la
jornada de diumenge no va comptar amb l’afluència de
públic esperada per culpa de la pluja. Malgrat aquest
imprevist, enguany s’ha mantingut la tendència de l’edició anterior, que també es va celebrar a la plaça de Can
Mario de Palafrugell.
La fira va arrencar el divendres 30 d’agost amb un acte
inaugural que va comptar amb les intervencions de la
presidenta de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, Bàrbara Hallé; del director d’Incavi, Salvador Puig, i de l’alcalde de Palafrugell,
Josep Piferrer. Com ja és habitual, el dissabte va ser el
dia amb més públic. Una altra de les dades significatives
que ens deixa la 39ª Fira de Vins i Caves de Catalunya
és l’augment de visitants provinents de les comarques

gironines i d’arreu del país. Per contra, aquest any s’ha
detectat un descens pel que fa a la presència d’estrangers.

Foto: Tast de formatges

La cultura també va ser protagonista durant la Fira de
Vins i Caves de Catalunya. A banda de la col·laboració
d’entitats culturals com el Museu del Suro, la Fundació
Vila Casas i el Dipòsit Modernista -amb jornada de por-

Foto: Estand de la DO Catalunya i DO Cava
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Foto: Concert de jazz en el marc del 25è Festival Street Jazz Costa Brava

LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL EN
ELS PUNTS DE VENDA

Associació
NOVA PROPOSTA FORMATIVA

L'avanç constant de la tecnologia en les nostres vides ens ha fet evolucionar fins a convertir-nos en un
nou consumidor, que cerca noves formes de compra i una experiència única, àgil i satisfactòria.
A MediaMarkt Business treballem amb l'objectiu d'acompanyar-te en aquesta transformació digital per
a poder incorporar noves solucions que t'ajudin a oferir als teus clients la millor experiència.
El mes de setembre ens porta una nova proposta formativa. Trobareu tots els cursos al nou programa de
formació de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, els quals impartirem
de setembre a desembre a les instal·lacions del Grup
Costa Brava Centre, a Vall-llobrega.
Dintre del nostre catàleg formatiu comptem amb cursos adreçats a tots els departaments: gestió empresarial, reputació online estratègica, finances per a no
financers, taller de sensibilització al nou reglament de
protecció de dades, eines per desenvolupar el talent
dels responsables de pisos, productivitat personal,
imatge personal, idiomes... Entre molts d’altres!
Com a novetat, trobem el programa de lideratge i desenvolupament d’equips, que consta de 4 mòduls independents on s’aprendrà a gestionar un equip humà.
Ideal per a caps d’àrea i direcció.
Com sempre, impartim tots els certificats obligatoris:
certificat de manipulador d’aliments, al·lèrgies alimentàries, operari de piscines i certificat i renovació de prevenció de la legionel·la i la legionel·losi.
També oferim formacions online per tal de facilitar-vos
l’estudi a distància. Quan i on vulgueu.

En cas de ser un grup, us preparem formacions a mida
que s’adaptin a les necessitats del vostre establiment i
sense que us hagueu de desplaçar.
Recordeu que totes les formacions són 100% bonificables mitjançant la Fundación Estatal Para la Formación en el Empleo (FUNDAE), de la qual l’associació
s’encarrega de la seva tramitació i bonificació. Tant els
treballadors en règim general com els fixes discontinus
en període de no ocupació, es poden beneficiar d’aquesta formació 100% subvencionable. Als autònoms se’ls
aplicarà un descompte del 25% sobre el preu total del
curs.

Creació d’ambients

Procés de venda

El confort del teu establiment

Optimizació i gestió de processos

Software de gestió

Etiquetes electròniques

Gestió de torns

Terminal punt de venda

Infraestructura

(Wifi, LAN i WLAN)

Marketing sensorial

Sistemes de seguretat
Cloud

Il·luminació

Comunicació experiencial

Sempre connectats i segurs

Connectivitat

Climatització

Pantalles, Tòtems
i Videowalls

Experiència olfactiva
Experiència auditiva

Podeu consultar tots els cursos a la nostra
pàgina web:
https://www.grupcostabravacentre.com/ca/
formacio/programa-de-formacio/

GIRONA

mm.girona.business@mediamarkt.es

972 01 07 15

Per a més informació escriviu un mail a
mdiaz@grupcostabravacentre.com
o bé truqueu al
972 600 069.
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Pla de Qualitat
LA TEVA EMPRESA ÉS RESPECTUOSA AMB EL MEDI
AMBIENT? ACREDITA’T!
Des del Pla de Qualitat Costa Brava Centre creiem que l’activitat turística és
plenament compatible amb el respecte i la cura del medi ambient, i per això
us volem convidar a implantar un sistema de gestió de qualitat ambiental a la
vostra empresa.
Qualsevol empresa que desitgi ser sostenible en totes les seves esferes d’acció, ha
de ser conscient que ha d’assumir una actitud preventiva, que li permeti reconèixer la necessitat d’integrar la variable ambiental en els seus mecanismes de
decisió empresarial.
A continuació, us expliquem quins sistemes de gestió de
qualitat ambiental teniu al vostre abast:

dels que suposen un estalvi de recursos, especialment
d’energia i aigua.

• EMAS (Sistema de Gestió
i Ecoauditoria) és el Reglament Comunitari (CEE número
1836/93) del Consell del 29 de
juny del 1993 que permet la participació voluntària, tant d’empreses privades com d’ens públics, en
un sistema comunitari de gestió
ambiental i auditoria. La Direcció General de Qualitat
Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge n’és l’organisme competent a Catalunya.

• L’etiqueta ecològica de la Unió
Europea és un sistema que detecta
els productes i serveis més respectuosos amb el medi ambient. El seu
objectiu és promoure els productes
i serveis que redueixen els efectes
ambientals adversos, i que contribueixen a un ús eficaç dels recursos i a la protecció del
medi ambient.

• La norma UNE-EN ISO
14001:2004 és un conjunt de
documents de gestió ambiental
que, una vegada implantats, ajudarà a les organitzacions a tractar sistemàticament assumptes
ambientals amb la finalitat de
millorar-ne el comportament i
les oportunitats de benefici econòmic.
• Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental és un sistema que
identifica aquells serveis o productes que reuneixen determinades
característiques que els fa més respectuosos amb el medi ambient. Els
seus objectius són promoure el disseny, la producció, la comercialització, l’ús i el consum
de serveis que afavoreixen la minimització de residus,
o bé la recuperació i reutilització dels subproductes,
les matèries i les substàncies que contenen, i també

• La Certificació
Biosphere és un
sistema atorgat per
l’Institut de Turisme Responsable, que aposta clarament per un turisme
sostenible. Des de Biosphere es desenvolupen certificats específics per a cada subsector turístic. En aquest
sentit, les empreses que aposten per Biosphere tenen
l’oportunitat d’unir-se a un model de turisme no agressiu que, al mateix temps, permet satisfer les necessitats
dels seus clients.

Des del Pla de Qualitat Costa Brava
Centre restem a la vostra disposició per
tal de facilitar-vos més informació sobre la
possibilitat d’implantació d’aquests sistemes
a les vostres empreses del sector turístic.
Podeu contactar amb nosaltres al
972 31 37 02 o a
ncolomer@grupcostabravacentre.com
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NOU ÈXIT DEL TALLER D’ESTIU DE L’AULA

TALLERS PER A NENS I NENES DE 6 A 14 ANYS

Foto: David Lamana i Roser Moncayo amb alguns dels nens i nenes que han participat enguany en el Taller d’estiu de l’Aula

Un total de 77 nens i nenes han gaudit del Taller d’estiu
de l’Aula Gastronòmica de l’Empordà. I com sempre, els
alumnes participants s’ho han passat d’allò més bé!

ceptes senzilles i saludables, entre les quals destaca un
suquet de rap, arròs a la paella, magdalenes, ‘tartaletes’, i
salsitxes farcides amb espaguetis i salsa carbonara.

El Taller d’estiu de l’Aula és una de les propostes més sol·
licitades, i enguany no ha sigut una excepció, ja que molts
han repetit l’experiència i altres s’hi han inscrit per primera vegada. De fet, aquest estiu s’han millorat les xifres
d’inscripcions d’altres edicions.

El Taller d’estiu de l’Aula Gastronòmica de l’Empordà no
només és sinònim de creativitat, aprenentatge i diversió.
També ho és de treball en equip! En aquest sentit, cada
divendres s’han fet concursos de receptes per tal de reforçar el valor de la companyonia.

Durant els mesos de juliol i agost, nens i nenes d’entre 6 i
14 anys han après a cuinar des d’un vessant lúdic! Sota la
batuta del professor David Lamana i de la monitora Roser Moncayo, els més petits de la casa han elaborat re-

Truita de patates, allioli, ‘crestes’, pastissos de poma, galetes de mantega, cookies o préssec farcit han protagonitzat
els concursos del Taller d’estiu. Una experiència que tenia
dues finalitats que s’han complert: aprendre i divertir-se!

TALLER DE PANELLETS

TALLER DE NADAL

Data: 26 d’octubre de 2019
Horari: 10.00 h a 13.00 h

Dates: 30 i 31 de desembre i 2 i 3 de gener
Horari: 10.00 h a 13.00 h

TEMARI:

TEMARI:

Panellets de pinyons
Panellets de coco
Panellets de xocolata
Panellets de llimona/taronja

Cupcakes nadalencs
Tortell de reis
Figuretes de massapà
Estrelles de Nadal

A càrrec de David Lamana
Preu: 20.00€ / pax

A càrrec de David Lamana
Preu: 52.00€ / pax

TV COSTA BRAVA ENS VISITA AL TALLER D’ESTIU
Les activitats organitzades per l’Aula Gastronòmica de
l’Empordà sempre generen interès! Sense anar gaire
lluny, TV Costa Brava es va interessar pel Taller d’estiu
que cada any té lloc a les nostres instal·lacions situades
a Vall-llobrega.

nachos, tot aprofundint en la cuina mexicana. A més, durant el reportatge, queda clar que a banda de gaudir de la
cuina, els alumnes adquireixen molts conceptes culinaris
i aprenen a treballar en equip.

El passat 31 de juliol, TV Costa Brava va emetre un reportatge parlant del casal d’estiu que enguany ha comptat amb la participació de 77 nens i nenes d’entre 6 i 14
anys. La peça audiovisual, que té una durada de quasi dos
minuts, inclou unes declaracions del cuiner i mestre de
l’Aula, David Lamana, i imatges dels alumnes elaborant
receptes.

Foto: Concurs de receptes

El dia que van venir les càmeres de TV Costa Brava, els
nens i nenes participants van preparar tacos, fajitas i

Foto: Paella cuinada pels nens i nenes del Taller d’estiu
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Foto: Reportatge gravat per TV Costa Brava a l’Aula

Aula Gastronòmica de l’Empordà

La Cuina de l’Empordanet
‘LA CUINA DE L’EMPORDANET’ PARTICIPA EN
L’ARROSSADA SOLIDÀRIA PER L’AUTISME

CURSOS DE CUINA TEMÀTICS

CUINA SALUDABLE SENSE CARN

Emmarcada en les activitats d’estiu que ha organitzat
‘Viu Autisme’, el passat diumenge 21 de juliol es va dur a
terme l’arrossada més gran i solidària, celebrada al Club
Tennis d’Aro de Platja d’Aro.

SISTEMES I EQUIPAMENTS
PER OPTIMITZAR,
MILLORAR I ESTALVIAR A
LA CUINA

Data: 16 d’octubre de 2019
Horari: 16.00 h a 19.00 h
Preu: 25.00€ / pax

TALLER DE PETITS FOURS
Data: 6 de novembre de 2019
Horari: 17.00 h a 19.00 h
Preu: 25.00€ / pax

TAST GUIAT DE FORMATGES
I VINS CATALANS

•

Energia

•

Aigua

•

Productes de neteja

•

Mà d’obra

•

Primeres matèries

•

Espais

•

Temps

L’objectiu d’aquesta arrossada era el de recaptar fons per
l’atenció psicològica i pedagògica de les persones amb
TEA (Trastorn de l’Espectre Autista), sensibilitzar la societat sobre la importància del suport social i visualitzar
la realitat de les persones que pateixen aquest trastorn i
les seves famílies.

La proposta neix el 2018 de la mà del reconegut xef Marc
Ribas. A partir d’una col·laboració desinteressada en un
show cooking celebrat al mateix Club Tennis d’Aro, el
cuiner va tenir l’oportunitat de debatre amb nens i nenes, junt amb les seves famílies, sobre la importància de
l’alimentació saludable. I d’aquest exitós acte va sorgir la
idea de la celebració d’aquesta arrossada solidària per tal
de recaptar fons per a l’associació ‘Viu Autisme’.

PUJADAS és una companyia que va néixer a Manlleu
l’any 1921 amb una llarga trajectòria com a fabricant de
parament, sistemes d’emmagatzematge, transport i petits equips que donen un servei transversal al canal HORECA.
La seva situació inicial, en un entorn prop de Barcelona
-un dels principals destins gastronòmics i enoturístics
del món-, ha marcat els fonaments de la seva marca, reptant-los diàriament a mantenir el mateix nivell de qualitat, exigència, frescor i innovació que aplica el sector
turístic.

En definitiva, una gran festa familiar i solidària en la que
‘La Cuina de l’Empordanet’ vam tenir el plaer de col·
laborar junt amb l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro,
empreses vinculades al món de la gastronomia, diversos
patrocinadors i un magnífic equip humà de cuiners i cuineres.

Foto: Arrossada solidària per l’autisme al Club Tennis d’Aro de Platja d’Aro

L’esdeveniment va comptar amb la participació de diversos cuiners i cuineres professionals, molts d’ells de
renom, que es van encarregar de cuinar arròs per a 400
comensals.
Aprofitant l’acte també es va gravar el darrer capítol del
programa ‘Cuines’ de TV3, protagonitzat per en Marc Ri-

CONVENI PROVEÏDORS 2019
Ens plau anunciar-vos que, durant el darrer trimestre,
l’empresa VOLLRATH PUJADAS ha signat el conveni de
col·laboració com a nou proveïdor de l’Aula Gastronòmica de l’Empordà per aquest any 2019.

Durant l’arrossada popular també hi van haver exposicions,
actuacions, animacions infantils i música pels més grans.

El dinar va esdevenir una experiència sensorial i solidària
que va permetre potenciar l’autoestima de les persones
amb TEA, i va aconseguir recursos per generar noves
oportunitats socials i laborals per aquest col·lectiu.

Data: 30 d’octubre de 2019
Horari: 16.00 h a 18.00 h
Gratuït

Data: 20 de novembre de 2019
Horari: 17.00 h a 19.00 h
Preu: 30.00€ / pax

bas, xef que ha esdevingut una figura mediàtica a partir del
programa ‘Joc de Cartes’ que s’emet a la mateixa cadena.

Foto: Gravació del darrer capítol del programa ‘Cuines’ de TV3

Actualment ubicats a Santa Coloma de Farners (Girona),
des d’on fabriquen i distribueixen els seus productes arreu del món, PUJADAS destaca per la seva millora contínua, el tractament dels detalls i un tracte personalitzat
als seus clients, aspectes que han estat sempre la seva
aspiració primordial.
Moltes gràcies per fer-nos confiança!

www.pujadas.es

Foto: Cuiners del col·lectiu i altres entitats participant en l’arrossada solidària
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La Cuina de l’Empordanet

Costa Brava Verd Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya

PETITS GRANS HOTELS DE CATALUNYA SEGUEIX CREIXENT AMB
NOVES INCORPORACIONS

ES PRESENTA LA NOVA GUIA DEL COL·LECTIU ‘LA
CUINA DE L’EMPORDANET’

El 2019 està sent un bon any per la marca Petits Grans
Hotels de Catalunya, ja que fins ara s’ha confirmat l’alta
de 5 socis. Es tracta de:
- Hotel Casa Marcial (Besalú)
- Hotel La Indiana (Begur)
- Hotel Can Liret (Palafrugell)
- Hotel La Bionda (Begur)
(propera obertura)
- Hotel Casa Cacao (Girona)
(propera obertura)

Foto: Nova guia ‘La Cuina de l’Empordanet’ edició 2019-2020

‘La Cuina de l’Empordanet’ va presentar el passat
dimecres 3 de juliol la seva nova guia de restaurants
en un acte que es va dur a terme a la Barraca dels Liris
de Tamariu i que va comptar amb la presència dels
xefs dels 20 restaurants que formen part del col·lectiu
gastronòmic empordanès, i del seu president, Vicenç
Fajardo.

Un cop acabada la presentació de la guia, els assistents
van poder gaudir del tradicional esmorzar de
barraca, acompanyat dels vins i caves de les marques
col·laboradores.

Foto: Web de Petits Grans Hotels de Catalunya

Una altra dada que reflecteix el bon moment de PGHC
és el fet que s’hagi produït un increment de vendes de
motor del 46% respecte al 2018. En aquest sentit, s’ha

detectat un notable increment de vendes en aquells
hotels de la marca que han implementat la connexió als
canals durant el darrer any.

EL MOTOR DE RESERVES DE COSTA BRAVA VERD HOTELS I PETITS
GRANS HOTELS DE CATALUNYA INCORPORARÀ UNA PASSAREL·LA
DE PAGAMENT SEGUR

Si l’any passat es va presentar una guia renovada -format
apaïsat-, enguany s’han actualitzat els continguts i
s’ha incorporat el restaurant Godard de s’Agaró. Amb
l’entrada d’aquest establiment, la família de ‘La Cuina de
l’Empordanet’ retorna a la vintena d’integrants.
La guia, que s’ha editat en dues versions- una en català
i francès, i l’altra en castellà i anglès- té una tirada
de 20.000 exemplars i serveix per donar a conèixer
i promocionar els 20 restaurants que integren el
col·lectiu. A més, la publicació també és una eina útil pels
informadors turístics de la zona, ja que es distribueix
a oficines de turisme i altres punts d’informació. En
aquest sentit, cal dir que la guia no només està pensada
pels visitants i turistes sinó també per la gent del
territori amb l’objectiu que gaudeixin dels establiments
que conformen la nostra marca.

A banda de les noves incorporacions, PGHC també està
assolint èxits pel que fa al nombre de visites a la seva
web. A finals del mes de juliol, les visites han augmentat
un 11% respecte a les mateixes dates del 2018.
L’augment de visitants també s’ha produït a les marques
Costa Brava Verd Hotels (8%) i Blau Verd Hotels (20%).
D’aquesta manera, des de l’1 de gener del 2019 fins a
finals de juliol, s’ha produït un increment mitjà del 12%
respecte a l’any passat.

manera, s’oferirà la possibilitat de cobrar les reserves no
reemborsables i les que requereixin un prepagament per
part del client en el moment de fer la reserva.

Foto: Cuiners i cuineres del col·lectiu durant l’acte de presentació
a Tamariu

De fet, serà el mateix client qui haurà d’autoritzar
l’operació durant el procés de compra complint així la
normativa europea PSD2-SCA, que entra en vigor el 14
de setembre. En el moment de fer la reserva, els serveis
online de CaixaBank confirmaran, en temps real, la
validesa de l’operació al mateix temps que facilitaran un
entorn segur a l’usuari. Les condicions pactades només
s’aplicaran en establiments hotelers quan hi hagi la
contractació del Servei Addon Payments.
Foto: Passarel·la de pagament CaixaBank

Costa Brava Verd Hotels i Petits Grans Hotels de
Catalunya han arribat a un acord amb CaixaBank per tal
d’oferir una passarel·la de pagament segur que s’integrarà
al motor de reserves de Prestige Software. D’aquesta

Foto: Esmorzar a la Barraca dels Liris
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L’aliança amb CaixaBank suposa una gran notícia per tot
el sector hoteler de la Costa Brava i de Catalunya, i molt
especialment per als prop de 100 establiments hotelers
que formen part de les marques Petits Grans Hotels de
Catalunya, Costa Brava Hotels i Blau Verd Hotels.

Laboral - Fiscal

Cooperativa
COOPERATIVA COSTA BRAVA CENTRE ESTRENA
NOVA WEB

ACOMIADAMENT DE TREBALLADORS EN
SITUACIÓ D’INCAPACITAT TEMPORAL
Algunes sentències han declarat la nul·litat de l’acomiadament de treballadors que van ser donats de baixa en situació
d’Incapacitat Temporal (IT). Per aquest motiu, és interessant
tenir coneixement dels casos en que l’acomiadament pot ser
procedent, improcedent o nul.

ACOMIADAMENT PROCEDENT
Es dificulta el procés de curació, una baixa d´IT té com a objectiu que l’empleat es pugui recuperar dels seus dolors i es
reincorpori al treball el més aviat possible. Si el treballador,
durant el procés de baixa per incapacitat temporal, realitza
activitats que puguin impedir la seva recuperació, l’empresa pot sancionar-lo, i fins i tot acomiadar-lo per transgressió
de la bona fe contractual. En tot cas, l’empresa ha de tenir
coneixement sobre l’origen de la baixa, si no sap la causa no
podrà acreditar que les activitats realitzades són incompatibles amb la seva cura.
Baixa amb simulació o engany, els tribunals també admeten
l’acomiadament disciplinari d’un treballador en situació d’IT
per realitzar activitats que acreditin que es troba en plenes
capacitats físiques o mentals per a realitzar de forma correcta les seves funcions inherents al seu lloc de treball.

ACOMIADAMENT PROCEDENT
En general, si l’empresa no pot acreditar cap de les causes
esmentades anteriorment, l’acomiadament serà improcedent. Cal tenir en compte que ja fa un temps que aquest tipus d’acomiadament no es pot fer de forma exprés, s’ha de
realitzar mitjançant conciliació laboral amb el treballador en
el CEMAC.

ACOMIADAMENT NUL
El Tribunal Suprem (TS) va establir com a criteri jurisprudencial, i com a norma general, la catalogació d’acomiadament en
situació d’Incapacitat Temporal (IT) com a improcedent. Així i
tot, en certes ocasions, i quan s’han donat les circumstàncies
corresponents, l’alt tribunal ha modificat el seu criteri.
Primerament, la situació d’incapacitat temporal no dóna lloc
a l’extinció del contracte de treball directament, però això
no vol dir que en aquesta situació la persona treballadora
estigui blindada per ser acomiadada de l’empresa.
En l’actualitat, només és nul l’acomiadament d’una persona
quan es realitza en virtut d’aquells supòsits en què la decisió

extintiva de l’empresa tingui com a base algunes de les causes de discriminació. En la vigent IT es preveu com a causa
de nul·litat la discapacitat, no així la malaltia, de cares a valorar una causa de discriminació.
De conformitat amb la jurisprudència del TS, encara que certament l’acomiadament pugui tenir un suport en una mesura
de conveniència de l’empresari, l’acomiadament d’un treballador en situació d’IT quan no concorren factors o circumstàncies de segregació, no es considera constituent d’una
actuació discriminatòria ni lesiva de drets fonamentals, i per
tant serà catalogat com acomiadament improcedent, amb
les indemnitzacions que s’estableixen en l’IT.
Així doncs, llevat que s’aconsegueixi provar que hi ha una
discriminació per raó de la IT, la jurisprudencial es postura
a favor de l’acomiadament improcedent davant la nul·litat
d’aquest ja que, d’una altra manera, s’estaria blindant al treballador de manera indubtable, infringint el dret a la gestió
dels mitjans productius a l’empresa, dins dels quals hi ha el
personal al seu càrrec.

A la pràctica
Indicis. Si el treballador vol sol·licitar la nul·litat per haver
estat acomiadat durant la seva IT, haurà d’aportar indicis de
que hi ha discriminació (TC 16-06-2006). La nul·litat no es
declara de forma automàtica. Per exemple, una carta d’acomiadament en què la causa estigui poc justificada, o el fet
que l’empresa tingui coneixement dels seus problemes de
salut.
Cauteles. Si una empresa vol acomiadar a un treballador en
IT, convé ser cautelós, per evitar la nul·litat del mateix.
• L’acomiadament s’ha d’acreditar en causes alienes a la IT.
Com que el contracte està en suspensió, s’han d’acreditar
fets anteriors a la baixa en cas d’acomiadament disciplinari,
o bé la conveniència de la mesura en el cas de recórrer en un
acomiadament objectiu; per exemple, la millora en la eficiència del departament amb la substitució d’un altre treballador
més qualificat, o la necessitat d’amortitzar el lloc de treball a
elecció de l’afectat per tenir una menor antiguitat respecte a
altres treballadors amb idèntiques funcions.
• L’empresa haurà de desconèixer les dades de salut del
treballador, en els comunicats de baixa no apareix la causa
de la IT. D’aquesta forma, al no conèixer la malaltia de llarga
duració, no es podrà concloure que hi ha discriminació (TSJ
València 11-10-2005).
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Aquest estiu s’ha publicat la nova web de la Cooperativa Costa Brava Centre a l’adreça de sempre:
www.cooperativacostabravacentre.com
Tal i com marquen els cànons actuals, disposa de moltes imatges -de les oficines, de les aules i espais, dels
projectes del nostre portafoli, dels productes dels

proveïdors- i també de molta informació útil per al navegant.
Notícies, novetats, articles al nostre blog, ofertes... Visiteu-la per trobar allò que busqueu amb uns pocs clics!
I si hi trobeu a faltar alguna cosa, feu-nos-ho saber, necessitem les vostres aportacions per seguir millorant.

DYNEFF S’INCORPORA COM A NOU PROVEÏDOR DE
COOPERATIVA
Aquesta empresa, distribuïdora de gasoil per a
professionals amb més de 15 anys d’experiència, és la filial
d’un grup internacional, la qual cosa els permet unir a una
estructura a escala humana la potència del grup matriu.
Ofereixen una àmplia gamma de carburants i serveis que
responen a les necessitats dels professionals. El conveni
inclou una tarifa preferent tant per als cooperativistes
com per als socis de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i
Turisme Costa Brava Centre, així com la possibilitat de
pagament a 60 dies.
Trobareu les seves dades de contacte a
www.cooperativacostabravacentre.com
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Breus

Proveïdors Cooperativa
APERITIUS
Frit Ravich
Enric Gamito - 972 858 008
Pepsico Foods
Joan Rabassa - 626 111 709

La junta directiva de la Federació d’Hostaleria de les comarques de Girona Es
reuneix a les instal·lacions del Grup Costa Brava Centre

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

El passat dimarts 2 de juliol a les 13 hores, la junta directiva de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de
Girona va celebrar la seva reunió trimestral a les instal·
lacions del Grup Costa Brava Centre, a Vall-llobrega.
La reunió va servir per fer una valoració de les accions dutes a terme durant el darrer trimestre i per encarar nous
projectes i accions.

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

Ponència en el projecte de Llei d’Ordenació del Litoral

DOLÇOS I PA
La Fleca de l’Empordà
Xavier Sardà - 972 601 257

El passat 19 de juliol part de l’equip tècnic de la Unió
d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava
Centre va comparèixer al Parlament de Catalunya per
tal d’exposar, en forma de ponència, diferents propostes
i possibles fórmules per incorporar al text final de la
Llei d’Ordenació del Litoral, que tramita actualment el
Parlament de Catalunya.

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

Donat el coneixement que l’entitat té del litoral i de
les repercussions del turisme sobre aquest, el propi
Parlament de Catalunya va convocar a l’entitat per tal
que aquesta pogués exposar criteris sobre la matèria
objecte de regulació.

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

Festes d’aniversari a l’Aula Gastronòmica de l’Empordà
Si als teus fills o filles els agrada la cuina i vols que
enguany el seu aniversari sigui diferent i original, vine a
celebrar-ho a l’Aula Gastronòmica de l’Empordà!

Vine a celebrar el teu aniversari

a l’Aula!

PEIXOS I CONGELATS
Copesco & Sefrisa
Enric Ferriol - 902 200 980
Dispuig
Jordi Simó - 972 206 713
Peixos de Palamós
Octavi Obiol - 972 318 103

Us proposem un taller de pastisseria on podran elaborar
el seu propi pastís junt amb els seus amics i familiars, de
la mà d’un professor o professora professional. També
aprofitaran la festa per cuinar altres dolços com galetes
o cupcakes. Activitat disponible per a totes les edats.

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

Demana més informació a:
aula@grupcostabravacentre.com
i t’informarem de tot.

MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS
Complet
Antoni/Joan Reinoso - 972 367 080 / 630 827 765
Indegamma
Albert Cid Ramon - 696 720 822
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PEC
Ginés Guillén - 972 208 387
Puralia Systems
93 684 02 90
WMF Professional
Yeray Angelat - 649 884 900
MATALASSOS I SOMIERS
Astral
Ramón Juanmartí - 647 622 796
Lifra Contract
Elisenda Deordal - 93 886 37 38
Sonpura
Alberto Villalobos - 696 429 914
MOBILIARI I PARAMENT
Complet Hotel
Antoni Reinoso - 630 827 765
ARQUITECTURA I INTERIORISME
Anna Sabrià i Jordi Ginabreda
Anna Sabrià - 636 476 036
Ddisseny
Josep Maria Romo - 972 805 519
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
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

INFORMÀTICA, SOFTWARE I HARDWARE
6con Sistemes de Control
Ramon Núñez - 972 317 558
Imàtica
David Lozano - 972 65 60 80
Informàtica 3
Virginia Barrera - 972 600 800
ELECTRÒNICA I TELEVISIÓ
Beko Electrònica España – Grundig
Pedro Muñoz - 93 318 46 47
Mediamarkt
Oscar Domingo - 972 01 07 15
FOTOCOPIADORES I IMPRESSORES
Copicat
Xavier Núñez - 972 400 515
INTERNET I TELECOMUNICACIONS
Inforcelrà
Jaume Vidal - 972 49 24 27
BUGADERIA
MClean
Marc Carrera - 663 394 024
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
Marta Peran - 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
Dyneff
Montse Boix - 972 40 53 06
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

