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Estem a punt d’entrar en la tercera dècada del segle XXI i potser encara hi ha gent que no s’ha adonat que
la velocitat del canvi s’ha accelerat d’una manera espectacular.
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L’any 2000, Putin va guanyar les eleccions presidencials russes i el PP va guanyar les espanyoles per
majoria absoluta, la població europea era de 728 milions d’habitants i la mundial de 6.070 milions.

Com podem esdevenir una destinació turística intel·ligent?
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Putin encara mana, però el PP està a l’oposició. Europa només ha crescut fins a 740 milions d’habitants
en aquests 20 anys -un 2%-, però el món ha passat de 6.070 milions a 7.700 milions, un augment del
26,85%.

Projectes per combatre la mosca de l’olivera amb sistemes alternatius
Taller de Nadal
L’Aula Gastronòmica acull el curs de carnisseria organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà, dins el “Programa 30 plus”
Busques un espai on celebrar les festes de Nadal?
Indhos Texgrup complementa el seu ventall de serveis d’estampació

L’oferta turística a la Costa Brava era de 735.000 places entre hotels, càmpings, turisme rural i
habitatges d’us turístic. Hi havia 812 hotels, 116 càmpings, 86 cases rurals i 127.429 habitatges.
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Ara hi ha 750 hotels -un 7,65% menys-, 110 càmpings i 513 turismes rurals. L’Institut d’Estadística
de Catalunya ha deixat de comptar els habitatges, suposem que ho ha fet per tal que ningú s’espanti.
Deixant de banda aquest forat negre -abans i ara-, la capacitat receptiva en allotjament reglat ha passat
de 187.178 places a 203.675, només un 8,81% més.
Si ens centrem en els hotels, hem passat de 77.714 places a 76.664, això vol dir que hem decrescut un
1,35%. En aquest mateix període de 19 anys, els fluxos de turistes estrangers ha passat de 10.400.000 a
19.200.000 el 2018, la qual cosa significa un creixement del 84,61%.
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Si creuem les dades comprovem que tenim menys places i molts més turistes, i sembla que això hauria
d’equivaldre a una plena ocupació durant tot l’any. Però això no passa per moltes raons que alguns
semblen obstinats a ignorar, malgrat llegir i escoltar a tot arreu les referències a transformació digital,
Big Data o Revenue...
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Registre de jornada i pla de xoc de la seguretat social. Situació tardor 2019
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La feina del sector de l’hostaleria no ha canviat i segueix consistint en oferir un bon llit i una bona taula a
preus raonables, en funció del producte i sobretot de la demanda, i sempre amb bona cara. Però el que sí
ha canviat és el client d’aquests establiments, tot i que alguns facin veure que no ho han notat.

El departament de laboral realitza una sessió formativa dirigida a clients i socis
CODI realitza jornades de màrqueting digital dirigides a hotelers
Noves incorporacions com a proveïdors de la Cooperativa

Gestionar amb èxit un establiment d’hostaleria de la tercera dècada del segle XXI requereix bàsicament
formació, capacitat de negociació i eines, justament el que us ofereix el grup Costa Brava Centre -per si
algú no se n’havia adonat-.
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El Grup Costa Brava Centre posa de manifest el seu rebuig a la condemna del Tribunal Suprem
Costa Brava Hotels de Luxe fa una aportació solidària de 6.000 € a la Fundació Tresc
Teresa Díaz serà la nova vicepresidenta sènior de Skäl International
Q-Global assisteix a una formació del SICTED celebrada al Consell Comarcal del Baix Empordà

Bones festes.
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Xerrem amb
JOSEP MARIA PLA I CALSINA
Vicepresident de l’Associació de Càmpings de Girona, guardonat amb el
premi Jaume Genover 2019

Què suposa per a vostè ser reconegut amb
el premi Jaume Genover?
Molta satisfacció pel fet de rebre un
reconeixement dels companys del sector
del càmping gironí, amb qui fa molt de
temps que treballem perquè l’Associació
de Càmpings de Girona doni el màxim de
serveis als càmpings associats, i esdevingui
una de les associacions turístiques de
referència.

Fa molts anys que treballa en el món del
càmping. Com ha canviat el sector en els
darrers 20 anys?
El sector ha canviat molt, tant pel que fa
a les modalitats d’allotjament dels clients
amb bungalows o autocaravanes, com pel
gran canvi que ha sofert la comercialització
i la venda. S’ha passat del fulletó, la carta
o el fax, als sistemes online i, el que és més
important, al fet d’adaptar els càmpings a
les noves necessitats, tendències i formes
de gaudir de les vacances dels clients.

Enguany la temporada s’ha allargat a
causa de les magnífiques temperatures
de setembre i octubre. Quines són les
alternatives al turisme de sol i platja?

Josep Maria Pla i Calsina, vicepresident de l’Associació de Càmpings de Girona

Ja fa uns 5/7 anys que la temporada
s’allarga pel final i costa més d’arrancar
a l’abril, maig. Crec que, a banda de tenir
uns càmpings impecables i adaptats al
que vol el client, hem d’intentar fidelitzarlo donant a conèixer i facilitant-li el
descobriment del nostre gran territori,
tant pel que fa a tota la costa, com pels
parcs naturals, petits pobles o Girona.
Hem de fer-los gaudir d’unes vacances
més actives que fa uns anys, integrant
sempre el component de respecte al medi
ambient.
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Per contra, el canvi climàtic ha provocat una reducció
de turistes de països on habitualment no fa bon temps.
El canvi climàtic obliga a repensar l’estacionalitat i el
model de negoci?
És evident que estem vivint uns canvis sobtats en la
meteorologia que ens han de fer reflexionar. Hem de
tenir ben integrats als nostres establiments els temes de
seguretat per tal de gestionar possibles episodis de clima
extrem com poden ser inundacions, temperatures molt
altes, ventades, etc., assegurant sempre la seguretat de
clients i empleats.
També és cert que el clima durant l’estiu ha millorat en
països que fins ara eren els grans emissors de turisme
pel nostre sector, principalment Holanda, Bèlgica,
Alemanya i França.
En aquests països els càmpings han evolucionat
moltíssim, fet que ens obliga a tenir el màxim nivell de
qualitat als càmpings gironins per poder competir amb
un gran nombre d’establiments i destinacions turístiques
de primer ordre a tota Europa.

Això també passa per potenciar el turisme de proximitat?
Per descomptat, no hem d’oblidar el potencial del mercat
més proper i hem de continuar intentant explicar la gran
relació qualitat-preu dels càmpings gironins. Hi ha molts
usuaris que encara no es plantegen passar les vacances
en un càmping, tot i que els bungalows que oferim
actualment i la possibilitat del lloguer d’autocaravanes
són punts a favor perquè aquest client potencial
descobreixi el nostre sector.

Vostè és propietari del càmping Les Medes de l’Estartit,
el primer a tenir un distintiu mediambiental de l’Estat.
Creu que s’hauria d’apostar més pels certificats de
qualitat?
Nosaltres hi creiem fermament des de fa 20 anys i
anem certificant altres distintius que fins ara no teníem
a l’abast, com la Carta Europea de Turisme Sostenible
(Parc Natural).
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El sistema de gestió ambiental ens aporta un plus als
nostres serveis gràcies a una millora de la imatge, un
bon control operacional de la nostra activitat i una
oportunitat de millora en la gestió de l’aigua, l’energia,
etc.
També crec que, actualment, un bon producte o servei
ha de tenir en compte i controlar tots els aspectes
ambientals amb els que tingui relació.

Algunes veus demanen que s’accelerin els tràmits per
la construcció del baixador del TAV a l’Aeroport de
Girona. Què suposaria la materialització d’aquesta
infraestructura pel turisme de les comarques gironines?
És una gran mancança que tenim com a destí Costa
Brava-Girona que hauríem de tenir solucionada com
més aviat millor. Crec que faria pujar un esgraó més
a l’aeroport i a tota la destinació en general. Quan
viatgem per Europa veiem aeroports moderns com el de
Stuttgart amb bones comunicacions amb tren i metro cap
a la ciutat, amb una fira molt gran que pot desenvolupar
grans esdeveniments i amb uns bons hotels, aquest és el
model d’aeroport a seguir i crec que, amb l’espai que hi
ha al voltant de l’aeroport de Girona, es podria plantejar.

Quin és el futur del sector del càmping?
Considero que els càmpings de Girona estem ben
posicionats per tenir un futur acceptable, però ara mateix
tenim una gran incertesa amb la normativa urbanística
de les activitats de càmping que s’està redactant des
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat.
Depenent de com acabi el redactat d’aquest Pla
Director, tindrem l’oportunitat d’adaptar els nostres
càmping a les demandes del client o bé quedarem com a
establiments turístics obsolets, sense poder competir a
nivell europeu amb altres països que sí que podran anar
evolucionant, i passant de ser una de les destinacions
de càmping punteres a Europa a una regió més, amb la
pèrdua d’oportunitats, llocs de treball qualificats, etc.,
que aquest fet comporta.

Associació
BENVINGUTS A L’ASSOCIACIÓ
Nous socis
Donem la benvinguda a la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre al Restaurant Sol i
Mar de Calella de Palafrugell i a l’Hostal Can Liret de Palafrugell.

HOSPITALITY
Hostal Sol i Mar (Calella de Palafrugell)
anuncio_faldon_130x75mm_CAT.pdf

Hostal Can Liret (Palafrugell)
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Traiem a concurs els seus
subministraments per
trobar les millors ofertes
El servei de concursos te com a objectiu la
introducció de la màxima competència entres
les empreses comercialitzadores

Condicions
resultants de
màxima
competitivitat

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

Continguts Digitals

Disposem de diferents solucions en pantalles
professionals, pantalles tàctils, estàndards o de
gran polzada per garantir la millor visibilitat

Comunica tot tipus de continguts de manera interactiva
i instantània: cartellera digital, senyalització i creació
de contingut per a pantalles

Projectors

Video Walls

Solucionem i subministrem tot tipus de
projectors per qualsevol espai, oferim la sol·lució
perfecta que més s’ajusta a les teves necessitats.

Aconsegueix un gran impacte visual, millora la imatge
de l’hotel i permet una gran varietat de connguracions
per adaptar el contingut a les necessitats de l’hotel

Pantalles

Sistemes de So

Pantalles de projecció motoritzades, manuals, amb
suport, especials per projectar en vidre, etc.

Equipem, assessorem i instal·lem tot tipus de sistemes
de so per assegurar la millor qualitat

FINANÇAMENT | INSTAL·LACIONS | RECOMPRA D’EQUIPS | ASSESSORAMENT

Màxima
entrada a
la competència

Sol·licita informació:

TVs professionals

M
ENS OCUPE
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S
ELS TRÀMIT
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SOL I OPTIMISME A LA 39ª FESTA DEL GREMI D’HOSTALERIA I TURISME DE LA COSTA BRAVA CENTRE
L’esdeveniment organitzat per la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre va concloure amb un dinar al Passeig de Sa
Riera de Begur.

Treballadors, proveïdors i socis assitents a la 39a Festa del Gremi d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre

El passat dijous 24 d’octubre es va celebrar la 39ª Festa del Gremi d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava
Centre. Sense cap mena de dubte, les excel·lents condiciones meteorològiques i la bona sintonia entre els
assistents van ser les notes dominants d’un dia que va
arrencar amb una missa a l’església de Sant Esteve d’Esclanyà.

Dinar distès i bon ambient entre els assistents

Treballadors, proveïdors i socis en bona companyia

Abans de les postres, la presidenta de la Unió d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, Bàrbara Hallé,
va agrair la tasca de tots els presents i va valorar el context polític que viu el país després de la sentència del
Tribunal Suprem. “Com a gremi ens hem sabut sobreposar a les adversitats. Estem fent molt bona feina i hem
de seguir per aquest camí”, va assegurar Hallé després
de demanar la llibertat dels presos polítics.

Brava atribuint-lo “al compromís d’uns professionals
que estan al costat del país i la seva gent”.

A més, la presidenta de l’Associació va fer un balanç positiu de la temporada turística i empresarial a la Costa

Després de la cerimònia, es va fer una caminada guiada
des de la Platja de Sa Riera fins a Punta Espinuda de Begur. Malgrat que els efectes del temporal encara eren
visibles, el recorregut es va realitzar amb total normalitat. Les persones que es van apuntar a la caminada van
poder conèixer la història de l’indret, i també van gaudir d’unes vistes espectaculars. En aquest sentit, des de
la Unió es va organitzar un concurs de fotografies, i la
guanyadora va ser premiada amb una càmera Polaroid.
La 39ª Festa del Gremi va finalitzar amb un dinar a
l’Hostal Ses Negres, situat al Passeig de Sa Riera de Begur. Com cada any, l’àpat es va poder realitzar amb la
inestimable participació dels estudiants de l’INS Baix
Empordà i d’alguns establiments associats. Uns 140
comensals, entre representants de proveïdors i col·
laboradors de l’Associació, van gaudir d’unes elaboracions de qualitat i de proximitat.

Assistents a la 39a Festa del Gremi amb la platja de Sa Riera al fons

Vistes a la platja de Sa Riera

8

9

Enguany el format de la festa del gremi va ser diferent
als anys anteriors i no es va celebrar l’entrega dels premis Timó com s’havia fet fins al moment, sinó que va ser
una festa distesa per a socis, clients i proveïdors, que va
tenir lloc únicament durant el dia. Pel que fa a l’acte oficial d’entrega dels premis Timó, s’ha decidit celebrar-lo
més endavant, en l’assemblea que l’Associació té programada pel proper any.

Aula Gastronòmica de l’Empordà

Pla de Qualitat

PROJECTES PER COMBATRE LA MOSCA DE
L’OLIVERA AMB SISTEMES ALTERNATIUS

COM PODEM ESDEVENIR UNA DESTINACIÓ
TURÍSTICA INTEL·LIGENT?
Una destinació turística intel·ligent (DTI) va més enllà de l’ús de la tecnologia.
Aquelles destinacions que vulguin optar a la certificació que els reconegui
com intel·ligents han d’adoptar mesures sota cinc eixos estratègics: Governança, Innovació, Tecnologia, Accessibilitat Universal i Sostenibilitat. Aquí
expliquem com implantar la Norma UNE 178.501.
Les tecnologies de la informació i comunicació estan modificant el coneixement i la manera de planificar, organitzar
i gestionar els viatges, i també la manera en què el turista
interactua amb la destinació i comparteix les seves experiències.
Les destinacions turístiques integren múltiples interlocutors, tant públics com privats, que interactuen entre ells i
amb el turista. Però a més, el turisme és transversal en les
destinacions sent, de vegades, difícilment separable el turista i el ciutadà. Per tot això, les accions que millorin el model turístic beneficiaran necessàriament a la gestió d’altres
sectors i àmbits de la destinació, i a diferents actors de la
mateixa. Per exemple, les millores en la seguretat, les comunicacions, la sanitat, el transport, les telecomunicacions,
l’accessibilitat, el sector alimentari, l’hostaleria, la restauració, equipaments i activitats esportives i culturals, l’oci, etc.

tribueix a la millora de l’experiència del turista, però també
aporta beneficis addicionals; com contribuir a incrementar
la qualitat de vida dels residents o la creació de sinèrgies
positives entre els diferents agents de la destinació.
La Norma UNE 178.501 aplica l’anomenada Estructura d’Alt Nivell consensuada per l’ISO i comú per a totes
les normes de sistemes de gestió, a la qual afegeix requeriments específics. L’estructura comuna permet alinear
aquest sistema de gestió amb qualsevol altre implantat a la
destinació.

Des del 2015 s’ha introduït i promocionat l’ús
de captura massiva per tal de reduir el nombre de tractaments de síntesis química. Es va
iniciar al 2015 amb una superfície de 60ha, i
actualment ja n’hi ha més de 150ha.

El compliment dels requisits de la Norma UNE 178.501 pot
ser avaluat i certificat. La certificació aporta el reconeixement dels esforços i èxits aconseguits, així com la visió d’experts independents, contribuint a l’eficàcia del sistema de
gestió i a la seva millora contínua.

Per una banda, Empordàlia forma part d’un
GRUP OPERATIU CONTRA LA MOSCA DE
L’OLIVERA, format al 2017 per 5 cooperatives, una de cada denominació d’origen de l’oli
català:
• Agrícola del Camp i Secció de Crèdit de Santa Bàrbara, SCCL ( DOP Baix Ebre-Montsià)

Destinació Turística Intel·ligent com a concepte
En aquest marc, la Secretaria d’Estat de Turisme ha impulsat el desenvolupament del concepte de Destinació Turística Intel·ligent (DTI), de manera alineada al desenvolupament del concepte de ciutat intel·ligent. Fruit d’això és el
desenvolupament de la ‘Norma UNE 178.501 Sistemes de
gestió de les destinacions turístiques intel·ligents’. Requisits com a base per millorar la gestió de les destinacions turístiques espanyoles dotant-les de més competitivitat, i per
millorar el seu posicionament en el mapa turístic nacional i
internacional. Una norma que es complementa amb la ‘UNE
178.502 Indicadors i eines de les destinacions turístiques
intel·ligents’, que facilita vies per avaluar el compliment dels
requisits de la Norma UNE 178.501, comparar destinacions entre si, i fer el seguiment de l’evolució de la DTI al llarg
del temps.
La decisió d’esdevenir una DTI suposa establir una estratègia que revalora la destinació, ja que promou un augment
de la seva competitivitat, un millor aprofitament dels seus
atractius naturals i culturals, la creació d’altres recursos
innovadors, la millora en l’eficiència dels serveis, l’impuls
del desenvolupament sostenible, l’accessibilitat universal
i les tecnologies de la informació i comunicació. Això con-

Empordàlia, com a cooperativa i trull de referència a les comarques de l’Empordà, ha estat
pionera durant els darrers anys en quant a
assajament d’estratègies de lluita alternativa
contra la mosca de l’olivera. La motivació de
tots aquests assaigs va ser la de procurar la
disminució de l’impacte ambiental dels tractaments dels olivars, reduint els tractaments
de síntesis química, i l’imminent retirada dels
principals productes de síntesis química contra aquesta plaga.

• Fruits secs de les Garrigues, SCCL (DOP Les
Garrigues)
• Unió Corporació Alimentaria, SCCL (DOP
Siurana)

binant diferents mètodes de control alternatius als tractaments de
síntesis química, la qual cosa ens permetrà:

• Agrícola Sant Isidre de la Fatarella, SCCL
(DOP Terra Alta)

- L’Obtenció d’oli d’oliva d’alta qualitat

• Empordàlia, SCCL (DOP Empordà)
• Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (com coordinadors)
• IRTA (com Institut de recerca)

Des del Pla de Qualitat Costa Brava Centre
restem a la vostra disposició per tal de facilitarvos més informació sobre la possibilitat
d’implantació d’aquests sistemes a les vostres
empreses del sector turístic.

Es tracta d’un projecte on les diferents cooperatives fan els mateixos assaigs amb sistemes
alternatius, cadascuna en la seva zona i en les
seves varietats autòctones.

Podeu contactar amb nosaltres al
972 31 37 02 o a
ncolomer@grupcostabravacentre.com

L’objectiu d’aquest projecte és implementar
estratègies de lluita contra la mosca de l’olivera, la principal plaga clau de les oliveres, com10
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- La minimització de l’impacte mediambiental
- L’incrementant de la competitivitat del sector oleícola català
Aquestes estratègies es basaran en mètodes respectuosos amb el
medi ambient, principalment en la captura massiva d’adults de B.
oleae, combinada amb l’aplicació de caolí, Beauveria bassiana i spinosad.
D’altra banda, Empordàlia, juntament amb el Servei de Sanitat Vegetal de Girona, estan fent diferents estudis per tal d’ampliar el coneixement del cicle biològic, sobretot durant la fase hivernal d’aquesta.
L’objectiu d’aquest estudi és poder veure si, realitzant diferents mètodes culturals al llarg de l’any als olivars, es pot reduir les poblacions de mosques en els moments de més incidència de la campanya i,
per tant, reduir els tractaments.

Aula Gastronòmica de l’Empordà

Aula Gastronòmica de l’Empordà

TALLER DE NADAL

BUSQUES UN ESPAI ON CELEBRAR LES FESTES DE
NADAL?
Tant a nivell particular com empresarial, si esteu cercant un espai on poder celebrar els vostres esdeveniments de Nadal, a l’Aula Gastronòmica de l’Empordà
us ho posem fàcil!
Posem a la vostra disposició l’Aula, un espai que disposa de cuina pròpia, espai de neveres, rebost, zona de
bar, vestuaris, lavabos, zona de neteja i despatx privat.
És el lloc ideal per a celebrar àpats de Nadal per empreses o particulars, presentacions de productes, reunions o actes d’empresa, team buildings, master class
de cuina, demostració de productes, cursos o tallers,
i fins i tot festes d’aniversari tant infantils com per
adults, entre d’altres.
Cuiner Quim Casellas exercint una classe de cuina a l’Aula Gastronòmica
de l’Empordà

L’AULA GASTRONÒMICA ACULL EL CURS DE
CARNISSERIA ORGANITZAT PEL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ, DINS EL
“PROGRAMA 30 PLUS”

INDHOS TEXGRUP COMPLEMENTA EL SEU
VENTALL DE SERVEIS D’ESTAMPACIÓ

En aquesta ocasió ho fa amb el CURS DE CARNISSERIA, impartit a les instal·lacions de l’Aula Gastronòmica
de l’Empordà, a Vall-llobrega, una formació inclosa en el
marc del “Programa 30 Plus” impulsat pel Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya.
L’objectiu del “Programa 30 Plus” és el de realitzar projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals per
afavorir la inserció laboral de les persones aturades majors de 30 anys o més (preferentment entre 30 i 45), amb
baix nivell de formació, i proporcionar-los, entre altres
recursos, formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Alumnes i professor del curs de carnisseria a l’Aula Gastronòmica de
l’Empordà

L’Aula Gastronòmica de l’Empordà col·labora, un cop
més, amb el Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Àrea
de Promoció Econòmica i Turisme.

Consulteu-nos sense compromís i us indicarem pressupost segons les vostres necessitats.

El curs es va realitzar del 18 de novembre al 3 de desembre i va constar d’un total de 60 hores teòriques i
pràctiques. El professor d’aquesta formació va ser Eduard López Fernández, treballador de carnisseries Arnall.
A la formació, impartida de dilluns a divendres de 9:00h a
14:00h, hi van assistir 7 alumnes.
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Des del 1990 INDHOS TEXGRUP
s’ha dedicat a la venda de roba laboral, marcatge tèxtil i productes
de promoció publicitària, amb taller
propi i gran botiga a Palamós i, des de
fa dos anys, també amb botiga a Palafrugell.
L’empresa està especialitzada en estampació. Disposen de maquinària
per estampar fins a 6 colors en serigrafia, utilitzen els químics i pintures
de més alta qualitat del mercat que,
al costat d’una cuidada precisió en el
treball, permeten oferir uns acabats
excel·lents.
INDHOS té una gran experiència en
brodats, des de petit format i senzill
disseny fins als més complicats i de
major grandària, sobre tota classe
de peces, roba laboral, equipacions
esportives, articles publicitaris i promocionals, etc.
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PALAMÓS | OFICINA / BOTIGA / TALLER
Avinguda de la Llibertat, 44-46
Palamós 17230 (Girona)
972 600 447
PALAFRUGELL | BOTIGA
Passatge de Migdia, 2,
Palafrugell 17200 (Girona)
972 308 036

Ofereixen també estampació amb vinil, sublimació a tot color, trànsfer digital i impressió directa, i darrerament han incorporat al seu taller de Palamós
més maquinària d’estampació i marcatge per posar a disposició del client el
servei de tota classe de marcatge i estampació per a reclams publicitaris i
regals d’empresa.

La Cuina de l’Empordanet

La Cuina de l’Empordanet

MÉS DE 200 PERSONES ASSISTEIXEN A LA
INAUGURACIÓ DEL ‘PARANT TAULA’
• Els 20 restaurants del col·lectiu gastronòmic han elaborat un plat exclusiu
per a cada una de les 20 vaixelles exposades al Terracotta Museu de la Bisbal
d’Empordà.
• La mostra, que es podrà visitar fins a finals de gener, vol ser un punt de confluència entre la ceràmica i la gastronomia, dues de les tradicions més emblemàtiques de l’Empordanet.
‘Parant taula’

MÉS DE MIG MILER DE MENÚS SERVITS DURANT
LA CAMPANYA GASTRONÒMICA ‘TOCATS PELS
BOLETS’
• Del 4 d’octubre al 3 de novembre, 20 restaurants del col·lectiu gastronòmic
La Cuina de l’Empordanet van elaborar plats amb els bolets com a grans protagonistes.
• Els menús, que es van poder tastar a 13 municipis del territori, es van
maridar amb productes dels cellers Clos d’Agon, Gramona, Llopart, Mas
Oller, Perelada i Rovellats.

La mostra ‘Parant taula’ va néixer amb l’objectiu de promocionar la ceràmica local però enguany es va voler fer
un pas endavant, enfortint el vincle amb el món de la restauració. En aquest sentit, la incorporació de La Cuina de
l’Empordanet al projecte ha permès donar a conèixer la
qualitat de la cuina i dels productes del territori i, al mateix temps, mostrar un ofici tradicional i emblemàtic com
el de ceramista.
A banda de la mostra, també cal destacar la creació d’una
publicació que mostrarà totes les vaixelles de l’exposició
i els plats creats expressament per l’ocasió. La publicació
formarà part de la col·lecció ‘Catàlegs del Terracotta Museu’ i es presentarà a finals d’any.
Acte de presentació del ‘Parant taula’ al Terracotta Museu de La
Bisbal d’Empordà

L’exposició temporal ‘Parant taula’ va quedar oficialment
inaugurada el divendres 25 d’octubre, i ho va fer amb un
gran èxit d’assistència.

Cuiners del col·lectiu La Cuina de l’Empordanet als Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell

Més de 200 persones van acostar-se fins al Terracotta
Museu de La Bisbal d’Empordà per veure, en primera
persona, el resultat de la iniciativa impulsada per l’Associació de Ceramistes de la Bisbal, i que enguany ha comptat amb la participació de La Cuina de l’Empordanet. Els
visitants van poder contemplar les 20 vaixelles que restaran exposades al museu fins a finals de gener, i també
van descobrir les elaboracions exclusives de La Cuina de
l’Empordanet.
Durant l’acte inaugural del ‘Parant taula’ van parlar el director del Terracotta Museu, Xevi Rocas; el president de
l’Associació de Ceramistes de la Bisbal, Joan Vilà-Clara;
el president de La Cuina de l’Empordanet, Vicenç Fajardo, i l’alcalde de la Bisbal d’Empordà, Enric Marquès. La
inauguració de la mostra va concloure amb uns tastets
de La Cuina de l’Empordanet, i amb l’actuació musical del
duet de cantautors FoGem.

Les pluges han permès que enguany la collita de bolets
hagi resultat d’allò més productiva. Aprofitant aquesta circumstància, restaurants de La Cuina de l’Empordanet van
participar a la campanya gastronòmica ‘Tocats pels bolets’
amb uns menús on els bolets van ser els productes estrella.
Del 4 d’octubre al 3 de novembre, els establiments del
col·lectiu van servir més de mig miler de menús amb la
presència de bolets provinents dels massissos de les
Gavarres, el Montgrí, les Cadiretes i també dels turons
que decoren la comarca del Baix Empordà.
Els menús de ‘Tocats pels bolets’, amb preus d’entre 40
i 68€, incloïen dos entrants, dos plats principals, dues
postres i també els vins o caves, les aigües i els cafès. En
aquest sentit, els menús de la campanya es van maridar
amb productes dels cellers Clos d’Agon, Gramona, Llopart, Mas Oller, Perelada i Rovellats.

Xef Enric Herce mostrant una de les seves elaboracions
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A banda de bolets, les elaboracions dels restaurants del
col·lectiu gastronòmic també estaven integrades per
altres productes de temporada i de proximitat com carbasses, magranes, ocells i bacallà.
Els menús de ‘Tocats pels bolets’ es van poder tastar a
13 municipis del territori: Begur, Corçà, l’Escala, Llafranc, Llagostera, Madremanya, Palafrugell, Palamós,
Pals, Platja d’Aro, Regencós, Torrent i s’Agaró.
Tot i tractar-se de la segona edició, la idea de ‘Tocats
pels bolets’ va sorgir fa tres anys, però la sequera del
2016 i 2017 va impossibilitar la celebració. Enguany,
aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a la presència de bolets i també a les persones que hi ha contribuït,
no només els integrants del col·lectiu La Cuina de l’Empordanet, sinó també els visitants d’arreu que han tastat les elaboracions.

La Cuina de l’Empordanet

La Cuina de l’Empordanet

SHOWROOM EMPORDÀ

FÒRUM GASTRONÒMIC DE BARCELONA
El passat 28 d’octubre el col·lectiu de la Cuina de l’Empordanet va participar juntament
amb la Cuina del Vent a la Fira de Vins de la
DO Empordà, a l’Espai Flowers By Bornay
a Barcelona.

El 18 de novembre la Cuina de l’Empordanet va
ser present al Fòrum Gastronòmic, concretament a La Cuina de l’Espai de Catalunya, un espai
de cuina en directe on hi tenen lloc sessions de
cuina formades per cuiner i productor.

Casamar, Es Portal, Godard, La Calèndula
i La Plaça (Cuina Empordanet) i Falconera,
Duran, Reina del Port Lligat i Els Pescadors
(Cuina del Vent) es van encarregar d’acompanyar la jornada vinícola amb tastets, com
sempre, elaborats amb productes de la zona
i de temporada.

En representació del col·lectiu, la xef Iolanda
Bustos del restaurant La Calèndula de Regencós
va elaborar diferents receptes en directe.

L’acció estava dirigida principalment a un
públic professional: distribuïdors, restaurants, botigues de vins i prescriptors, periodistes i bloggers, amb la finalitat de donar a
conèixer els Vins i productes de l’Empordà.

Les receptes es van elaborar amb Sofregit Quim
Matas i l’escata de Pere Planagumà, i els productors van poder presentar els seus productes en
directe als assistents.

Showcooking Fòrum Gastronòmic Barcelona

JO SÓC EMPORDÀ
La Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de
la Costa Brava Centre i el col·lectiu de la Cuina
de l’Empordanet varen assistir el passat 14 de
novembre a la presentació de la marca “Sóc Empordà”, pilotat pels Consells Comarcals del Baix i
l’Alt Empordà.

Showroom DO Empordà a Flowers by Bornal. Barcelona

FIRA MUNDIAL “INTERNATIONAL GOLF TRAVEL
MARKET”

La campanya #JoSocEmpordà és la primera per
consolidar la marca Empordà, amb la qual volen
unir forces per fer més visible el territori al món i
posar en valor tot allò que els uneix.

El passat octubre es va dur a terme la 22ª edició de la fira de golf International Golf Travel
Market, que aquest any s’ha celebrat a la ciutat
de Marrakech (Marroc). Celebrada del 14 al 17
d’octubre, s’han dut a terme jornades de treball
entre professionals del sector per tal de crear
sinèrgies i noves oportunitats de negoci.

Presentació “Jo sóc Empordà” Espai del Ter. Torroella de Montgrí

LA CUINA DE L’EMPORDANET

Dintre d’aquests actes promocionals, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona va organitzar juntament amb la Cuina de l’Empordanet,
l’esdeveniment Costa Brava Golf Dinner, una
presentació i dinar gastronòmic dirigit a un
centenar d’operadors turístics i periodistes especialitzats en golf.
En Josep Maria Portas i en Xavier Madrona,
xefs dels restaurants SA Cova i Godard, respectivament, varen viatjar a Marrakech per
promocionar la cuina del nostre territori en
aquest acte.

El Restaurant Casamar, a través del col·lectiu de
la Cuina de l’Empordanet, es va encarregar d’elaborar tastets amb productes de l’Empordà per a
degustar, un cop acabada la presentació.

La Cuina de l’Empordanet és un col·lectiu gastronòmic que aplega 20 professionals de la cuina i la
restauració, i que fa molts anys que treballa en la
difusió de la cuina del Baix Empordà i dels productes de proximitat i de temporada.
Perfils i edats diferents capaços d’enlairar la qualitat i el prestigi d’una cuina ancestral que ells mateixos s’han encarregat de preservar, posar al dia i
innovar.
22ª edició de la fira de golf International Golf Travel Market. Marrakech
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Laboral - Fiscal

Costa Brava Verd Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya

REGISTRE DE JORNADA I PLA DE XOC DE LA
SEGURETAT SOCIAL. SITUACIÓ TARDOR 2019

ASSEMBLEA GENERAL DE COSTA BRAVA VERD HOTELS
El passat 26 de novembre es va celebrar l’assemblea
general extraordinària de Costa Brava Verd Hotels.
Durant la trobada, que va tenir lloc a l’Hotel Carlemany
de Girona, es va registrar un rècord d’assistència de
socis, sobretot per l’interès que va generar la part en la
qual es va parlar d’eines tecnològiques.

Les sancions que es poden derivar d’aquesta són actuacions tant per frau en la utilització de contractes a temps
parcial com per incompliment de l’obligació del registre
horari, i poden anar dels 60€ als 6.020€.

L’assemblea va concloure amb la presentació del nou
col·laborador de PMS de Costa Brava Verd Hotels, ICG
Software. Una de les avantatges d’aquest proveïdor és
que ofereix solucions globals que unifiquen totes les
àrees productives de l’hotel, agilitzant els processos
de chek-in i check-out, la facturació o la cotització de
reserves.

Des de la Cooperativa Costa Brava Centre assessorem i
gestionem les contractacions amb l’objectiu d’evitar situacions d’incoherència de les jornades que puguin derivar
en una acció inspectora i, en el cas que aquesta hi sigui, a
tenir la documentació perfectament en regla.

En aquest sentit us recordem que:

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. D’entre totes
les mesures que recollia, la que ha generat més atenció i
controvèrsia ha estat la reforma del registre de jornada.
Així mateix, el Pla Director per un Treball Digne 2018 –
2020 contempla amb caràcter prioritari que s’estableixin
mesures per lluitar contra la utilització abusiva o fraudulenta de contractes temporals i a temps parcial. Per vetllar pel compliment del Pla Director, l’Organisme Estatal
d’inspecció de Treball i Seguretat Social ha posat en marxa un pla de xoc.

Durant la sessió es va fer un resum i anàlisi de l’any 2019,
que ha resultat ser positiu, i també es van presentar les
propostes d’acció comercial i comunicació pel 2020. Es
va exposar i aprovar el nou règim econòmic per l’any
vinent, que va ser aprovat pels socis. També es va fer una
demo del nou Motor de reserves i Channel Manager.

El pla de xoc consisteix en que la inspecció de treball consulta a les bases de dades de la Seguretat Social la relació de treballadors contractats a temps parcial. En cas de
detectar situacions en que consideri que els coeficients
de parcialitat declarats no s’ajusten a la realitat, inicia l’actuació inspectora, de conformitat amb la Llei 23/2015 de
21 de Juliol.

RÈCORD DE VENDES DEL MOTOR DE RESERVES
Durant aquest any 2019 el nombre de vendes, tant a
través de les pàgines webs dels hotels com a través dels
diversos canals, han tingut un notable increment, arribant
a un rècord de vendes efectuades a través del motor de
reserves Prestige Software.
Tenint en compte les dades de finals d’octubre, mentre
al 2018 les vendes totals del motor estaven a gairebé 10
milions d’euros, enguany aquesta xifra ja està en prop
dels 16 milions d’euros. Això significa un increment del
52% del total de les vendes del motor.
El nombre de reserves també s’ha incrementat en un
68% respecte l’any passat.
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Entre altres, se sol·licita a l’empresa que procedeixi a comunicar de manera immediata les variacions de dades
corresponents a la jornada de treball efectivament realitzada en cas que n’hi hagi. En aquest moment caldrà presentar el registre de jornada de tots els treballadors (tant
a temps parcial com a jornada completa) complimentat
segons s’estableix al RD-Llei 8/2019
En cas que la inspecció consideri acreditat el frau, a més
de les sancions que puguin correspondre, s’hauran d’ingressar les liquidacions complementàries per les diferències de cotitzacions originades. Així mateix, la inspecció
pot obligar a l’empresa a modificar la jornada del treballador i passar-la a jornada completa.
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1. La normativa no estableix una modalitat concreta del
sistema de registre, es pot fer manualment, però és aconsellable disposar d’un sistema informàtic que permeti
gestionar i informar clarament els diferents tipus d’hores
que pot fer un treballador.
2. Pel que fa a les hores complementàries dels treballadors a temps parcial i les extraordinàries a temps complet, cal que en el resum mensual es diferenciïn de les
hores ordinàries.
3. El còmput mensual de les hores treballades ha d’adequar-se a la jornada i a la normativa vigent, no pot superar el màxim que estableix el conveni de referència. Per
aquesta raó, cal que l’empresa tingui en compte el descans setmanal, el descans entre jornades i les vacances.

Cooperativa

Breus
El Grup Costa Brava Centre posa de manifest el seu rebuig a la condemna del Tribunal
Suprem

El departament de laboral realitza una sessió formativa
dirigida a clients i socis

Un cop coneguda la sentència del Tribunal Suprem espanyol el passat mes d’octubre, el Grup
Costa Brava Centre posa de manifest el seu rebuig a la condemna des del convenciment
que el conflicte no el resoldran ni judicis ni presons, sinó la capacitat de diàleg i negociació
dels governs espanyol i català.

El passat dimecres 4 de desembre el departament de laboral va realitzar
una sessió formativa per parlar de la situació dels treballadors a temps
parcial, del pla de xoc de la Seguretat Social i del registre de jornada.

Manifestem el nostre suport als condemnats i a les respectives famílies i fem palesa, una
vegada més, la nostra defensa de la llibertat d’expressió i de manifestació i del dret a decidir
dels pobles.

En la primera part de la sessió els tècnics del departament laboral van presentar les novetats i tot seguit els assistents van participar en una roda de
preguntes. Durant la segona part, les empreses Imàtica i GPI Software van
presentar els seus sistemes de registre de jornada, el software (Woffu) i
de reconeixement biomètric, i el software Timenet, respectivament.

Apel·lem al diàleg i a la construcció d’un país just i plenament democràtic, estrictament
necessari i desitjable, també per a l’exercici de la nostra activitat professional i per a dotar
de confiança i tranquil·litat als nostres clients nacionals i, sobretot, internacionals.

La jornada va resultar molt interessant i productiva.

Costa Brava Hotels de Luxe fa una aportació solidària de 6.000€ a la Fundació Tresc

CODI realitza jornades de màrqueting digital dirigides a hotelers
Les últimes jornades van tenir lloc els dies 28 de novembre i 10 de desembre a les instal·lacions del grup, on
es van presentar casos pràctics d’èxit relacionats amb
el màrqueting digital. Concretament, es van presentar
casos reals d’hotelers que, durant aquesta temporada
2019, han estat clients del departament en aquest servei.

El departament de CODI, comunicació i disseny, realitza anualment diverses jornades formatives dedicades al
sector del turisme, totalment gratuïtes.

Les jornades, impartides per l’especialista en màrqueting digital Borja Expósito, CEO de Zip Zap -agència de
màrqueting digital col·laboradora de CODI-, van tenir
un gran èxit d’assistència i varen servir d’ajuda als empresaris per resoldre dubtes i entendre les avantatges
que els ofereix aquest servei.

Els 17 hotels integrants de l’associació Costa Brava Hotels de
Luxe van entregar, el passat 20 de setembre, un xec per valor
de 6.000 euros a la Fundació TRESC, entitat que treballa per
la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat i amb
trastorn mental de les comarques gironines, especialment en la
modalitat de treball amb suport. L’acte es va celebrar al S’Agaró
Hotel Wellness & Spa.
Aquesta aportació correspon a una de les accions que Costa
Brava Hotels de Luxe fa anualment per atendre a la responsabilitat social corporativa dels membres de l’associació.

Teresa Díaz serà la nova vicepresidenta sènior de Skäl International
La gironina Teresa Díaz, empresària, especialista en política turística i neboda
del desaparegut empresari Jordi Comas es convertirà, a partir del 2020, en la
vicepresidenta sènior de l’associació turística mundial Skäl International. La designació de Díaz arriba després de la celebració de l’Assemblea General de l’organisme en el seu Congrés Mundial que va tenir lloc a Miami el passat mes de
setembre.

Noves incorporacions com a proveïdors de la Cooperativa
Hi ha hagut dues noves incorporacions pel que fa als proveïdors de la Cooperativa
Costa Brava Centre.

Díaz és la primera dona de parla hispana que forma part del Comitè Executiu de
l’organització més gran de viatges i turisme del món. A més, en el proper congrés
mundial, previst per l’octubre del 2020, Teresa Díaz optarà a ser la presidenta
d’una associació que té 85 anys d’història.

GREEN ELECTRIC és una empresa especialitzada en energia fotovoltaica per autoconsum tant per a empreses com per a particulars, una opció cada dia més estesa,
que us ajudarà a estalviar alhora que posicioneu la vostra empresa.
Amb la seva incorporació disposeu d’un proveïdor fiable, amb més de 30 anys d’experiència, que podrà resoldre tots els vostres dubtes

Q-Global assisteix a una formació del SICTED celebrada al Consell Comarcal del
Baix Empordà

CADIRAFINA és una empresa especialitzada en tot tipus de mobiliari per hostaleria (interior/exterior), restaurants, bars, hotels, oficines i col·lectivitats.

El passat divendres 8 de novembre vam ser presents a una formació del SICTED,
que va tenir lloc a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Baix Empordà (La
Bisbal d’Empordà). La sessió formativa, que es va estructurar en dues parts, va
resultar molt interessant.

Són distribuïdors de les millors marques i han realitzat tot tipus de projectes. A
més de mobiliari, també disposen de tèxtil d’alta qualitat per poder fer els projectes
complets. Si teniu algun canvi en ment, no dubteu en demanar-los assessorament o
pressupost!

A primera hora de matí, l’advocada Marta Romaguera va informar sobre les darreres novetats de la llei del registre horari que va entrar en vigor el maig del
present any. Tot seguit, es va realitzar una sessió sobre Responsabilitat Social
Corporativa (RSC), que va anar a càrrec de l’empresa ‘Empenta Consulting’.

Trobareu les seves dades de contacte a www.cooperativacostabravacentre.com
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Proveïdors Cooperativa
APERITIUS
Frit Ravich
Enric Gamito - 972 858 008
Pepsico Foods
Joan Rabassa - 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
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 Bargalló
Francesc Bargalló - 93 773 67 70
PEIXOS I CONGELATS
Copesco & Sefrisa
Enric Ferriol - 902 200 980
Dispuig
Jordi Simó - 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
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
CUINES
Nom - tel
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
NOM
Nom - tel
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
ASSEGURANCES
Niro Grup S.C.
Eli Romero - 972 611 751
Unió d’Empresaris
d’Hostaleria i Turisme

https://www.cooperativacostabravacentre.com/ca/proveidors-i-compres
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