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Xerrem amb

Xerrem amb

NANDU JUBANY
Xef del Restaurant Can Jubany, amb una estrella Michelin

- Sempre t’has caracteritzat pel teu optimisme, ho
segueixes sent malgrat el que hem viscut aquests
darrers mesos?

vam pensar com ho faríem i se’m va ocórrer la idea de
gravar el que cuinés pels de casa i en dos dies vam veure
que allò seria un èxit.

- Doncs no sé si optimista però jo veig el got sempre força
ple enlloc de força buit, tot i que he passat dies pitjors
que d’altres. Com a emprenedor d’una empresa, quan et
passes 8 mesos treballant al màxim i te n’adones de que
l’únic que has pogut fer és pagar a tot l’equip -que és molt
bo ja que tothom ha pogut cobrar el mateix que estava
cobrant-, i que l’empresa ha perdut molts diners -gairebé
els mateixos que si t’haguessis quedat al sofà dormint-,
doncs això t’enfonsa una mica.

La veritat és que no esperàvem que tingués tant
de ressò, encara que ens ho hagués recomanat una
empresa de comunicació molt bona, però l’ha tingut i ha
marcat un abans i un després en el nostre negoci. Ha
estat una sort, buscada, però una sort.

Però, tot i això, el Covid ens ha regalat una fàbrica de
croquetes que no l’haguéssim fet mai de la vida, ens ha fet
pensar que podíem treballar sense fer casaments, cosa
que tampoc haguéssim pensat mai, i ha fet replantejarnos moltes coses tant a nivell empresarial com a nivell
personal, i tot això és positiu.

- A Singapur s’ho van prendre més seriosament que aquí.
De seguida van tancar-ho tot i van fer un seguiment
molt bèstia, quan la gent anava al restaurant havíem
d’agafar nom, cognom i el DNI. Van tancar, van prohibir,
van ser molt estrictes però ara gairebé es troben en una
normalitat absoluta.

- Has trobat desproporcionades les mesures que s’han
aplicat sobre els restaurants?
- Crec que sí, crec que les que s’han aplicat i que s’estan
aplicant són una bestiesa inhumana. Quan a un sector
li fas prendre una sèrie de mesures, fas que tingui una
despesa, li estableixes unes normes per poder subsistir i,
al cap de dos dies, el fas tancar, tres mesos després tornar
a tancar i, a més, es diu que aquest sector és el culpable,
doncs personalment crec que ho han fet molt malament.
Nanu Jubany, xef del Restaurant Can Jubany

- Aquesta tardor s’han complert 25 anys de l’obertura
del Restaurant Can Jubany. Tens la sensació d’haver
complert les expectatives inicials?
- Personalment crec que les hem complert i les hem
superat, és a dir, volia tenir un dels millors restaurants
d’aquest país, volia ser un referent en el nostre ofici i en la
gastronomia catalana i penso que sí que ho som. Al final,
tenim una personalitat pròpia, ens coneixen, ens sentim
estimats i tenim molta gent a la que els agrada la marca,
venir a casa nostra, ens veuen com a un referent. Per tant,
sí, tenim les expectatives cobertes.
- A banda del talent, quins altres factors determinen
l’èxit d’un cuiner?
- Crec que la perseverança, la tossudesa i la insistència en
voler arribar a on es vol. En millorar cada dia, en acceptar

que la gent et recolzi i en ser un perfeccionista. Fer-ho
cada dia millor encara que et diguin que està bé, perquè
amb el talent no n’hi ha prou.

- El sector de la restauració ha patit com pocs la crisi
de la COVID-19. Quin panorama creus que ens quedarà
quan tot s’hagi estabilitzat?
- Crec que quedarà un panorama on la gent tindrà
ganes de tornar a començar, tindrà ganes de venir als
nostres restaurants. Ara, quan ens deixen treballar, els
restaurants s’omplen. Per tant, jo crec que quan això passi
la gent tornarà als restaurants. Potser en un escenari on
s’haurà perdut gent pel camí, restaurants pel camí, però
on també n’hi haurà de nous, gent que no hagués pensat
mai en agafar un negoci. Crec que el panorama canviarà i
que ens haurem d’adaptar tots.
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Penso que, evidentment, és una cosa molt grossa però
que hem pagat justos per pecadors. Hi ha tipologies de
restaurants i bars molt diferents entre sí, i hi ha gent
que fa bé les coses i d’altres que no. Crec que s’hauria
d’haver multat o anar al darrera als que no ho feien bé,
i deixar treballar als que sí que ho fèiem. Ara es culpa a
la restauració perquè els números han pujat, però no ho
han fet perquè ens hagin deixat obrir sinó perquè la gent
ha sortit en massa a les terrasses, no s’han deixat de fer
sopars i no s’han parat de moure... Jo crec que nosaltres
no som els culpables, ens han fet pagar i no és just.

- Durant el confinament vas fer receptes i les vas
compartir amb la gent a través de les xarxes socials.
Com va sorgir la idea i com ho valores?
- Va sorgir de la normalitat, nosaltres passem hores i
hores amb les xarxes. Quan va començar el confinament
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- Com ha afectat la pandèmia a Singapur, país on hi
tens diversos restaurants?

Aquest confinament a Singapur ens ha suposat tancar
un restaurant -en teníem tres i hem tancat un-, el
PimPamFoc, però no únicament a causa de la pandèmia,
sinó que ja era un restaurant que no anava massa bé i
la situació ha ajudat ha prendre la decisió de tancar-lo
definitivament. Tot i així, ara a Singapur anirà molt bé,
allà ja ho han superat i nosaltres, aquí, encara les estem
veient passar.

- Catalunya és un referent gastronòmic, com expliques
el fet que un territori tan petit destaqui a nivell
mundial?
- Crec que, primerament, destaca per la cultura
gastronòmica que tenim. Tenim una cultura, una manera
i unes costums de menjar que no les tenen a tots els
països ni en totes les cultures, i això ens ve del néixer.
Però també ha estat gràcies a grans talents que han
sorgit aquests últims anys en aquest país, grans cuiners
i personatges.
Cuiners, productors, crítics gastronòmics..., tots plegats
han sumat i han fet la recepta perfecta per a que sonem
al món. Evidentment, sense el Ferran, el Santi, la Carme,
els Roca, i sense molts d’aquests personatges -uns més
que d’altres-, segurament no sonaríem on sonem. Tota
aquesta gent ho ha fet possible i, després, tots els que
som al darrera dia a dia amb tants restaurants on es
menja bé. Tot això ha fet possible que estiguem on som
ara a nivell gastronòmic.

Associació

Associació
BENVINGUTS A L’ASSOCIACIÓ

SERVEIS UNIÓ 2020

Nous socis
Donem la benvinguda a la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre a Sidreria Mooma
de Fontanilles, Hotel Mas del Sol de Vall-llobrega i Hotel Mas Ses Vinyes de Begur.

Hotel Mas del Sol de Vall-llobrega

Sidreria Mooma de Fontanilles

Mas Ses Vinyes de Begur

Aquest 2020, en un entorn tan incert, la Unió
d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava
Centre treballa diàriament per informar als associats i
associades sobre l’actualitat.
Des del mes de març, una de les noves tasques diàries
del personal de l’associació és revisar les normatives,
tant del DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya) com del BOE (Boletín Oficial del Estado),
per tal d’enviar-vos una síntesi clara dels aspectes
més rellevants. Són més de 250 les circulars enviades
enguany, sempre amb la major brevetat possible.
També hem estat en contacte amb diferents institucions,
tant de caràcter públic com privat, amb l’objectiu
d’oferir-vos sempre el millor assessorament.

És un any difícil, especialment per la hostaleria, i
volem fer-vos saber que, des de la Unió d’Empresaris
d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre,
treballem diàriament per fer-vos costat i per a la defensa
del sector.

Fes-te soci de la Unió!

Consulta aquí les últimes novetats relacionades
amb la COVID-19:
https://www.grupcostabravacentre.com/
ca/noticies-d-ultim-moment-covid19/

Per a més informació:

www.grupcostabravacentre.com
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Associació
CANVI DE MODELS EN LA FORMACIÓ

CODI, COMUNICACIÓ I DISSENY
CODI ofereix serveis de comunicació, màrqueting, disseny i
assessorament, adaptats a les necessitats de cada client. Sabem que
sense una bona comunicació no hi ha èxit, i aquest és el nostre objectiu.
Màrqueting Digital
Treballem per posicionar la teva marca de manera
òptima davant dels cercadors per tal que el públic
potencial et trobi de manera fàcil i ràpida, a través
de campanyes SEO i inversió publicitària a Google
Adwords.

Comunicació i RRPP
Primera sessió Webinar Revenue Management

El departament de formació de la Unió
d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de
la Costa Brava Centre ha estat més actiu
que mai. Sou molts els associats que,
aquests mesos tan difícils, heu apostat
per formar als vostres equips per tal de
millorar la capacitació dels professionals
i la productivitat de l’establiment.
La formació presencial era la principal opció
al nostre catàleg, però amb la pandèmia
vam haver de trobar alternatives. Tot i la
premissa que els cursos no presencials
dificulten l’aprenentatge, la formació en
format Webinar ha estat clau per podervos seguir oferint formacions en directe.
Aquest segon semestre del 2020 hem
dut a terme 2 cursos en format Webinar:
Gestió d’Instagram per a empreses i
Estratègies i implementació del Revenue
Management. Cada formació ha comptat
amb quasi 20 participants, on han pogut
interactuar amb el/la professor/a i entre
ells. La valoració és positiva i volem seguir
apostant pels Webinars el proper any
2021.
Cal destacar també els cursos individuals
online, ja que aquest 2020 hem gestionat
més d’una cinquantena.

Gabinet de premsa (relació amb els mitjans, redacció de notes i dossiers de premsa), plans de comunicació, comunicació amb clients, identitat corporativa, organització d‘esdeveniments, supervisió de
textos i gestió de traduccions.

Format de les formacions pel 2021:
A MIDA:
Trieu les formacions que més us interessin i us les vindrem a impartir a
les vostres instal·lacions, adaptades a les vostres necessitats.
WEBINARS:

Disseny i manteniment de webs

Contingut formatiu que s’imparteix en directe a través d’Internet. És
una formació interactiva ja que podeu veure al professor/a, alhora que
veureu els esquemes, resums, vídeos i interactuareu amb el grup des de
casa o la feina.

La web és el principal aparador del teu negoci al
món digital, allà on les visites es converteixen en
vendes. T’ajudarem a renovar o crear de nou la teva
pàgina web per tal d’optimitzar els seus resultats.

ONLINE:
Cursos online individuals per fer-los on i quan vulgueu.

Gestió de xarxes socials

PRESENCIALS:

Disseny gràfic

Formacions de certificats obligatoris que han de ser presencials a les
nostres aules de Costa Brava Centre.

Imatge corporativa, publicitat, publicacions, material especial per a hotels i restaurants, material
promocional, packaging, etc.

Som especialistes en comunicació digital i acompanyem a les empreses i entitats en la seva presència a les xarxes socials, imprescindible per generar
imatge de marca i una relació oberta amb clients i
usuaris.

Demaneu més informació per saber quin és el vostre crèdit de
la FUNDAE (Fundación Estatal Para la Formación en el Empleo).
No t’ho pensis més! És hora de posar en valor el
teu negoci aprofitant les noves tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC), com a eina essencial
per assolir el teu objectiu principal: augmentar les
vendes del teu negoci i crear imatge de marca.

Podreu formar als vostres equips de manera 100% bonificada. Us
tornaran els imports de les formacions amb el TC.
Míriam Díaz
mdiaz@grupcostabravacentre.com
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Per a més informació:
972 60 00 17 - 639 03 30 69
comunicacio@grupcostabravacentre.com

www.codicomunicacio.com

Pla de Qualitat

Pla de Qualitat

QUÈ SÓN ELS ODS I COM PODEN CONTRIBUIR EN
EL TURISME? IV
Què són els ODS?
Tal com us vam explicar a l’anterior número de la revista,
els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), es
van adoptar per tots els estats membres el 2015 com una
crida universal per posar fi a la pobresa, protegir el planeta i garantir que totes les persones gaudeixin de pau i
prosperitat l’any 2030.
Els 17 ODS estan integrats, ja que reconeixen que les intervencions en una àrea afectaran els resultats d’altres i
que el desenvolupament ha d’equilibrar la sostenibilitat
mediambiental, econòmica i social.

Des de Costa Brava Centre estem a la teva disposició per
ajudar-te a fer el teu negoci més sostenible. Demana’ns més
informació sobre els “ODS”, la Carta Europea de Turisme
Sostenible, Biosphere, ISO 14001 o l’EMAS, a

ncolomer@grupcostabravacentre.com

Conservar i utilitzar sosteniblement els oceans, els mars
i els recursos marins per al desenvolupament sostenible

14.1 - S’estableixen criteris, reglamentacions i iniciatives
relatives al control de l’estat i qualitat de les masses d’aigua
i desenvolupament d’instruments per a la prevenció de la
contaminació de cursos d’aigua, llacs, humitats, aigües litorals i mars.

Gaudir de paisatges majestuosos, boscos indemnes, una biodiversitat abundant i enclavaments classificats com a
patrimoni natural és una de les raons
principals per les quals els turistes visiten un destí. El turisme sostenible pot
desenvolupar un paper important, no només en la conservació i la preservació de la biodiversitat, sinó també en el

respecte dels ecosistemes terrestres, degut als seus esforços per reduir els residus i el consum, la conservació de la
flora i la fauna autòctones, i les activitats de sensibilització.

d’espècies exòtiques invasores i per controlar la comercialització i exposició de la vida silvestre.

14.2 - Es garanteix l’ús sostenible dels recursos acuícoles i
marins, tant en termes d’aprofitament per al turisme com
per al gaudi en les diferents activitats.

Tenint en compte que el turisme està fet
de milers de milions de trobades entre
persones de contextos culturals diversos, el sector pot fomentar la tolerància
i l’enteniment multicultural interconfessional, construint així els fonaments
de societats més pacífiques. El turisme sostenible, que beneficia i involucra a les comunitats locals, pot també constituir un mitjà de vida, reforçar la identitat cultural i fomentar activitats empresarials, ajudant a evitar la violència i el
conflicte i a consolidar la pau en societats que han viscut un
conflicte recent.

15.3 - Es garanteix el manteniment de la flora i la fauna autòctona i es disposa de capacitat per regular la introducció
10

16.2 - Es disposa d’un sistema d’indicadors adequat que
permeti monitoritzar i avaluar la millora contínua i els impactes turístics de la sostenibilitat dels seus components.
16.3 - Es disposa de mecanismes per controlar, mesurar i
reportar públicament dades sobre la satisfacció de la població resident i visitant respecte a l’activitat turística.
16.4 - S’ofereix als visitants informació actualitzada, clara,
veraç i respectuosa amb les comunitats d’acollida sobre els
espais, itineraris, establiments, serveis i infraestructures
d’interès turístic.

16.6 - Es disposa de polítiques o pràctiques consolidades
per evitar qualsevol tipus d’explotació en el sector turístic.

14.4- Es desenvolupen activitats i serveis turístics sostenibles que fomenten l’ús respectuós de les platges i els entorns de costa i que transmeten els valors del destí i la seva
identitat a través de l’experiència turística.

15.2 - Es disposa d’un inventari de recursos naturals (fauna,
flora, etc.), així com una avaluació dels seus actius turístics i
llocs d’interès, incloent els llocs naturals i àrees de sensibilitat ecològica, que permeti conèixer la seva fragilitat i nivells
d’ús responsable.

16.1 - Es disposa d’un sistema de governança que inclou a
totes les parts interessades, especialment a nivell local, que
fomenti les aliances público-privades, i on el paper i responsabilitats de cada una s’estén clarament definits, incloent el
sistema de participació ciutadana.

16.5 - Es desenvolupa una estratègia turística a través de la
qual s’assumeix l’adopció de compromisos sostenibles, que
es troba accessible públicament i disponible en les llengües
més habituals entre els turistes.

14.3 - Es disposa de recursos informatius i de sensibilització
per augmentar el grau de consciència i respecte sobre els
ecosistemes aquàtics dirigit a la població resident i visitant.

15.1 - Es disposa de sistemes per avaluar l’impacte ambiental de l’activitat turística sobre la biodiversitat, els hàbits i els paisatges, incloent els àmbits urbans i els efectes
de la contaminació, i es disposa de capacitat per preveure els riscos ambientals i corregir els efectes adversos.

15.4 - Es desenvolupen activitats i serveis turístics sostenibles que fomenten l’ús respectuós del patrimoni natural i
que transmeten els valors de la destinació i la seva identitat
a través de l’experiència turística.
15.5 - S’adopten mesures urgents per evitar la degradació
dels hàbitats, de les espècies i dels ecosistemes i paisatges
interessats per l’aprofitament turístic i mantenir operatiu
un pla de conservació i restabliment de la biodiversitat.

Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l’accés a la justícia per tots i
construir a tots els nivells institucions eficaces i inclusives
que rendeixen comptes.

COM PUC AVALUAR EL SEU ASSOLIMENT?

Protegir, restablir i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, lluitar contra la desertificació, retenir i invertir la degradació de les terres, i aturar la pèrdua de biodiversitat.

COM PUC AVALUAR EL SEU ASSOLIMENT?

A continuació, i durant els propers articles, explicarem la
contribució que pot fer el turisme a cada “ODS”segons la
Organització Mundial del Turisme, i quins criteris podem
fer servir per autoavaluar-nos com a destinació o empresa
en el seu assoliment, segons la Red Espanyola para el Desarrollo Sostenible i l’Instituto de Turismo Responsable.

QUÈ PUC FER PER CONTRIBUIR-HI?

El turisme costaner i marítim, el major
segment turístic, especialment pels petits estats insulars en desenvolupament
(PED), depèn d’uns ecosistemes marins
saludables. El desenvolupament del turisme ha de formar part d’una ordenació
integrada de les zones costaneres amb l’objectiu d’ajudar a
conservar i preservar uns ecosistemes marins fràgils i servir
de vehicle per a promoure l’economia blava, en consonància
amb l’objectiu 14.7: <<Fins al 2030 augmentar els beneficis econòmics que els petits estats insulars en desenvolupament i els països menys avançats obtenen de l’ús sostenible dels recursos marins, en particular, mitjançant la
gestió sostenible de la pesca, l’acuicultura i el turisme>>.

QUÈ PUC FER PER CONTRIBUIR-HI?

Enfortir els mitjans d’implementació i revitalitzar l’Aliança
Mundial per al Desenvolupament Sostenible
Degut a la seva naturalesa intersectorial, el turisme té la capacitat de reforçar
les associacions público-privades i d’involucrar a múltiples agents interessats
-internacionals, nacionals, regionals i
locals- per treballar conjuntament amb
l’objectiu d’assolir els ODS i altres objectius comuns. Efectivament, la cooperació i les associacions
público-privades són un fonament necessari i essencial per
al desenvolupament del turisme, com també ho és una major
sensibilitat respecte al paper del turisme en el compliment
de l’agenda per al desenvolupament posterior al 2015.
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17.1 - Es pertany a xarxes, projectes o aliances globals i regionals per al turisme sostenible en qualsevol de les seves
facetes.
17.2 - Es promou i facilita l’intercanvi de bones pràctiques
i coneixements tant en la mateixa destinació com amb experiències externes, que permeten inspirar la replicació de
casos d’èxit amb el turisme sostenible local.
17.3 -Es desenvolupen iniciatives de cooperació amb institucions acadèmiques o altres entitats, ja siguin públiques o
privades, per afavorir la innovació en el desenvolupament
sostenible del turisme en tots els àmbits, incloent la gestió i
la valoració del coneixement com a recurs turístic.

Aula Gastronòmica de l’Empordà

Aula Gastronòmica de l’Empordà
ENÇÀ, EL NOU VI D’EMPORDÀLIA

L’AULA GASTRONÒMICA DE L’EMPORDÀ ACULL LA
GRAVACIÓ D’UNES VÍDEORECEPTES PROTAGONITZADES
PELS CUINERS DE LA CUINA DE L’EMPORDANET
Just abans de l’inici de les festes nadalenques, l’Aula Gastronòmica de l’Empordà ha obert les seves portes als cuiners de La Cuina de l’Empordanet per tal d’enregistrar
unes vídeoreceptes que es podran seguir en streaming a
través dels comptes d’Instagram de l’Aula i del col·lectiu
gastronòmica empordanès.

El celler Empordàlia ha tret al mercat el seu nou
vi Ençà. Un vi inspirat en el poema “L’Empordà”
de Joan Maragall. Es diu Ençà fent referència a
les últimes frases del poema: “La sirena se féu un
xic ençà i un xic ençà el pastor de la muntanya”.

A cada vídeo -durada aproximada de 45 minuts- hi apareixerà una parella de cuiners preparant una recepta (entrants, primer plat, segon plat i postres). L’objectiu d’aquesta iniciativa no és altre que acostar la cuina a les llars
catalanes mitjançant un format innovador que demostra
que La Cuina de l’Empordanet també s’ha adaptat als nous
temps.

És un vi fet amb les varietats tradicionals de
l’Empordà, garnatxa i samsó. Una sinèrgia, entre
dues varietats, que vol fer referència a la sirena
(el mar) i al pastor (les muntanyes), i acaba esdevenint un homenatge al poeta Joan Maragall i a
l’Empordà com a terra.

Les parelles estaran conformades per Quim Casellas del
Casamar i Xavier Madrona del Godard (dilluns 21 de desembre); Toni Izquierdo de Mas dels Arcs i Joan Carles
Sánchez de l’Es Portal (dimarts 22); Vicenç Fajardo de La
Plaça, Josep Maria Portas del SA Cova i Josep Sáez (dimecres 23); i Aida Ferrés de l’Aigua Blava i Blai Florensa de
l’Aradi (dijous 24). Tots els vídeos es podran seguir en directe a partir de les 11 del matí.

Empordàlia va escollir l’Arxiu Joan Maragall a
Barcelona per presentar Ençà el passat 28 de
gener de 2020, en un acte que també va ser un
homenatge al poeta i a la terra, Joan Maragall i
l’Empordà. Joan Maragall sempre va tenir una
relació especial amb l’Empordà i el poema “L’Empordà” en deixa constància. El poema narra la llegenda de la sirena i el pastor. La sirena vivia al
mar i el pastor, a la muntanya. Es van enamorar i
van decidir trobar-se al bell mig del pla, és a dir,
a l’Empordà. El celler ha comptat, des del primer
moment, amb el suport de l’Arxiu Joan Maragall
i del Sr. Pere Maragall, nét del poeta.

TALLER DE NADAL
TEMARI:

Tió de Nadal
Cupcakes i petit fours nadalencs
Figuretes de massapà
Estrelles de Nadal

Ençà té aromes de fruites negres madures, com
la cirera i la mora, combinades amb notes d’espècies. En boca és un vi rodó i ben estructurat.
Harmonitza amb taules de carn vermella, rostits,
carns de caça i també convida a descobrir els platillos i la cuina dels bolets.

A càrrec d’Auri Bel
El vi es pot trobar a les agrobotigues d’Empordàlia de Pau i Vilajuïga, a la botiga on-line del celler
– www.empordalia.com-, a botigues especialitzades i també en algunes grans superfícies.

Data: 28, 29, 30 i 31 de desembre
Horari: 10.00 h a 13.00 h
Preu: 55 € / pax
12
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La Cuina de l’Empordanet

La Cuina de l’Empordanet

LA CUINA DE L’EMPORDANET PARTICIPA EN EL
PROJECTE SOLIDARI ‘JO NEPAL’ DE JOSEP MARIA
PORTAS

CONCENTRACIÓ DE REBUIG AL TANCAMENT
D’ESTABLIMENTS

Tres anys enrere, el cuiner del SA COVA Restaurant i
membre del col·lectiu La Cuina de l’Empordanet, Josep
Maria Portas, va iniciar el projecte solidari “Jo Nepal”,
una acció solidària en la qual es cuina una gran quantitat d’aliments que es reparteixen a diversos menjadors
socials. Arrel de la pandèmia i com a conseqüència del
creixement de la pobresa, la logística d’aquesta acció
solidària es va ampliar, de manera que es va passar de
treballar amb una sola fundació a fer-ho amb les 6 actuals. Aquestes fundacions són: Fundació Arrels, Fundació Asis, Fundació Hospital de Campanya, Fundació
Emaus, Fundació Gregal i Fundació Can Padró.
Des de llavors les elaboracions es fan a l’Aula Gastronòmica de l’Empordà, situada a Vall-llobrega, on es disposa de més espai i d’una àmplia dotació de recursos per
poder treballar. D’aquesta manera els cuiners, acompanyats d’altres col·laboradors, preparen diàriament els
plats que posteriorment enviaran als menjadors socials.
Amb aquesta iniciativa es calcula que ja s’ha donat de
menjar al voltant de 5.000 famílies.

D’altra banda, aquest mes de desembre s’ha iniciat la
campanya de Nadal, on l’objectiu principal és preparar
10.000 canelons solidaris per repartir durant aquests
dies nadalencs. En aquest sentit, els cuiners necessiten
aportacions solidàries de llet, formatge ratllat, plaques
de canelons, mantega, oli, cebes, alls i tomates.

Concentració davant la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona

La Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa
Brava Centre va assistir el passat 23 d’octubre a la concentració organitzada per la Federació d’Hostaleria de
les Comarques de Girona. L’acte, que va tenir lloc davant
la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya
a Girona, va servir per recolzar el sector de l’hostaleria i
mostrar el seu desacord respecte al tancament d’establiments de restauració i la limitació de l’activitat de la resta
del sector turístic.
Segons dades de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona, la concentració va rebre més d’un
miler de participants entre empresaris i treballadors del
sector turístic i de l’hostaleria, empreses proveïdores,
presidents de la Cambra de Comerç de Girona, PIMEC
Girona, PIMEC Comerç i la Federació d’Organitzacions
Empresarials de Girona (FOEG), a més d’autoritats polítiques de l’Ajuntament de Girona i els presidents de les
associacions de comerciants.
Lectura del ‘Manifest dels sectors turístics i de l’hostaleria gironina’
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D’esquerra a dreta: Josep Saez, Vicenç Fajardo, Josep Maria Portas
i Jordi Pujol

Paral·lelament, també s’està duent a terme una recollida solidària de joguines que es donaran a fundacions de
nens per tal que aquest Nadal tots tinguin regals.
Si voleu col·laborar en qualsevol d’aquestes dues
accions ja sigui amb producte (joguines o aliments)
com amb donacions, ho podeu fer fins el 22 de desembre posant-vos en contacte amb l’Aula Gastronòmica de l’Empordà:
aula@grupcostabravacentre.com
O amb La Cuina de l’Empordanet :
empordanet@grupcostbravacentre.com
D’esquerra a dreta: Josep Saez, Vicenç Fajardo, Quim Casellas i
Josep Maria Portas

15

La Cuina de l’Empordanet
PERLES D’OLIS I VINAGRES D’OLIS BARGALLÓ

ACCIONS PER DEFENSAR EL SECTOR DE LA
RESTAURACIÓ

Olis Bargalló proposa culminar plats i tapes amb les seves Perles d’olis
i de vinagres. Un toc especial que arrodoneix qualsevol especialitat i hi
afegeix textura, sabor i distinció.
En moltes ocasions, l’èxit d’una elaboració culinària
resideix en un ingredient, en afegir un toc especial,
diferent, sorprenent, allò que el pot fer únic. Això
és el que s’aconsegueix amb les Perles d’olis i vinagres d’Olis Bargalló. Des del plat més senzill al més
elaborat, les Perles Bargalló proporcionen un punt
d’elegància i distinció i, fins i tot, pot convertir qualsevol plat en una obra d’art.
Olis Bargalló ofereix quatre varietats de Perles:
d’oli d’oliva verge extra, elaborat amb autèntic or
líquid; d’oli d’oliva verge extra amb el toc picant del
bitxo; de vinagre de Pedro Ximenez i d’agredolç de
vi Riesling. Totes elles amb una textura que les fa
úniques, i en dos formats, 50 gr i 250 gr.

Entrevista a Vicenç Fajardo, president del col·lectiu de La Cuina de l’Empordanet, i Teresa Reyes, propietària del restaurant Margarita Blue de
Barcelona, als Matins de TV3.

Des de l’inici de la pandèmia, el col·lectiu gastronòmic de
La Cuina de l’Empordanet ha estat realitzant accions de
comunicació per mostrar el seu suport i defensar el sector
de la restauració davant aquesta crisi sanitària.

Tanmateix, diversos membres del col·lectiu gastronòmic
de La Cuina de l’Empordanet van aparèixer a diferents
mitjans de comunicació per explicar la situació del sector i
defensar l’hostaleria.

D’entrada, es va realitzar un vídeo reivindicatiu en el qual
hi van participar tots els membres del col·lectiu per fer
ressò sobre com les mesures i restriccions de la Covid-19
perjudiquen al sector. Per tal de donar visibilitat a la problemàtica, el col·lectiu va demanar la difusió als seus seguidors a través de les xarxes socials.

D’una banda, Vicenç Fajardo, actual president del col·
lectiu, va ser entrevistat al programa ‘Els Matins’ de TV3,
on va detallar la situació del sector de la restauració juntament amb Teresa Reyes, propietària del restaurant Margarita Blue de Barcelona.

Les quatre tipologies de perles poden combinar
o contrastar en plats salats i dolços; en especialitats fredes o calentes, en peixos, verdures, patés,
arrossos i carns… Sempre i quan s’afegeixin al final
de l’elaboració, per a mantenir d’aquesta manera la
textura intacta. Perquè les perles són com un autèntic caviar d’oli o de vinagre, que aporten color,
sabor i textura. Perquè, afegir-les a qualsevol recepta és aportar el plaer de sentir com esclaten i es
fonen a la boca, generant un nou món de delicioses
sensacions.

A més, des de l’entitat es va fer un reclam d’ajudes al Govern que permetés la supervivència dels establiments de
restauració en aquesta crisi tant sanitària com econòmica.

Olis Bargalló ofereix una gamma de quatre varietats d’esferes d’olis i vinagres.

Olis Bargalló, molt més que oli d’oliva verge extra

Amb la creació d’aquest vídeo es pretenia arribar al cor
dels seus seguidors, mostrant-los que són necessaris per
a la supervivència tant dels restaurants com dels petits comerciants i productors locals.
Paral·lelament, des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i
Turisme de la Costa Brava Centre es va redactar una nota
de premsa en la qual es posava de manifest que els restaurants són llocs segurs que han seguit -des del primer
moment- totes les limitacions, restriccions i adaptacions
per a poder seguir amb l’activitat laboral, aplicant totes les
precaucions i mesures que la situació sanitària ha requerit.
A l’escrit també mostraven l’acceptació de les noves mesures publicades per la Generalitat de Catalunya.

De Pedro Ximenez i d’oli d’oliva verge, una combinació ideal per amanir
qualsevol elaboració.

Olis Bargalló treballa des del 1850 per a oferir els millors productes relacionats amb
el món de l’oli i l’olivera. En la seva vocació d’innovació, la firma ha anat introduint
nous productes i formats, per satisfer les demandes de tots els seus públics. Des dels
cuiners i cuineres professionals,
amb olis i formats especials, fins als amants dels productes
gourmet, amb una àmplia gamma dels millors
olis d’oliva verge extra, però també amb altres
productes com ara les perles, els vinagres, els
agredolços (fins a cinc varietats) i els olis aromatitzats (amb all, bitxo, farigola, quatre pebres, alfàbrega i herbes provençals). Tots ells en format
d’ampolles de vidre de 250 ml., i ara també presentats en caixes de regal.

Entrevista en directe a Joan Carles Sànchez, des de l’hotel
gastronòmic Es Portal, a TV Costa Brava.

D’altra banda, Vicenç Fajardo acompanyat per Joan Carles Sànchez des de l’hotel gastronòmic Es Portal de Pals,
van sortir en directe a TV Costa Brava defensant el sector
de la restauració davant les noves restriccions, i van donar
valor a les actuacions que s’han dut a terme en tot els establiments membres del col·lectiu durant aquesta pandèmia.
16

17

Costa Brava Verd Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya

LA FUNDACIÓ JORDI COMAS ORGANITZA UNA JORNADA PER DEBATRE ELS
NOUS ESCENARIS DEL TURISME POST-COVID
El passat divendres 13 de novembre, l’Espai Caixa de Girona
va acollir la Jornada sobre Turisme i Societat organitzada
per la Fundació Jordi Comas. Durant l’acte es van tractar
qüestions que marquen el present i el futur immediat del
sector turístic com són les ajudes econòmiques provinents
dels fons europeus i les dificultats que tenen les empreses a
l’hora de gestionar els ERTO’S.

realitat que ha fet que els dimecres siguin els nous dissabtes
i que els establiments s’hagin vist obligats a digitalitzar tots
els seus processos.

La trobada també va servir per posar sobre la taula la
col·laboració entre les entitats públiques i privades, i la
necessitat d’enfortir el vincle entre el Patronat de Turisme
Costa Brava-Girona i la marca Turisme de Barcelona.
Finalment, es va comentar el canvi de rol dels hotels a causa
del confinament perimetral dels caps de setmana. Una nova

NOVES INCORPORACIONS I NOU CATÀLEG DE PETITS GRANS HOTELS DE
CATALUNYA
Durant l’any 2020 s’ha confirmat l’alta de 6 nous socis a la marca Petits Grans
Hotels de Catalunya.
- Ecoturisme Can Buch (Sant Aniol de Finestres)
- Boutique Hotel Can Pico (Pelacalç)
- Hotel Can Bufí (Llagostera)
- L’Espinalt (Sant Joan d’Oló)
- Hotel Palau Macelli (Castelló d’Empúries)
- L’Hotelet d’Estamariu (Estamariu)
Aquestes noves incorporacions s’han inclòs al nou catàleg de ‘Petits Grans
Hotels de Catalunya 2021’. La publicació té una tirada de 15.000 exemplars
que es distribuiran en els propis establiments, agències i operadors turístics,
mitjans de comunicació i a fires de turisme nacionals i internacionals mitjançant
la participació directa de la marca o de l’Agència Catalana de Turisme.

EL PRESIDENT DE COSTA BRAVA VERD HOTELS, JORDI MIAS, PONENT EN UN
DEBAT DEL CICLE TH LEADERS
La marca Costa Brava Verd Hotels va ser present al segon
debat del Cicle TH Leaders -organitzat per Tecnohotel- de
la mà del seu president, Jordi Mias, que va participar-hi
com a ponent el dilluns 16 de novembre.

Mias va insistir en la digitalització dels processos sense
perdre el tracte amb el client.

Durant la taula de debat, ‘¿Y ahora qué? Customer journey,
elemento clave para afrontar el futuro’, Mias va parlar de
la importància de fidelitzar als clients i d’aconseguir-ne de
nous sense entrar en una guerra de preus.
El president de la marca va mostrar-se convençut que
“tornarem a ser un destí refugi” mitjançant una oferta de
qualitat, segura i propera. Respecte a aquest darrer punt,
18
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NOVETATS SOBRE LA TRAMITACIÓ DELS ERTO FAQS
• Nous ERTO
En el cas que es tingués un ERTO en vigor i se n’hagi sol·
licitat un de nou per impediment o limitació de l’activitat,
què és el que s’ha de presentar al SEPE?
Al SEPE no s’ha de comunicar res en el cas de no haver renunciat a l’ERTO anterior, ja que la prestació ja està reconeguda i, en aprovar-se un nou ERTO, no es renuncia a l’anterior prestació.
A la tresoreria general de la seguretat social s’hi s’hauran de
fer les respectives comunicacions i modificacions.
En el cas de tenir un ERTO anterior i trametre’n un de nou,
s’ha de tornar a presentar el certificat d’empresa?
Recull de preguntes i respostes sorgides en la jornada de novetats i precisions de gestió dels ERTO amb el director provincial del SEPE de Barcelona i la Subdelegació del Govern
d’Espanya.

tracte com a única mesura aplicable en la sol·licitud inicial, i
les posteriors variacions de la mesura han de ser informades
mitjançant els períodes d’activitat a remetre en els primers
dies del mes següent al declarat.

• Contacte amb el SEPE

Quina base reguladora de la prestació (BRP) s’ha de declarar en la nova sol·licitud col·lectiva de prestacions?

Com es pot contactar amb el SEPE?
Amb el SEPE es pot contactar mitjançant: els telèfons d’atenció ciutadana que trobaràs al seu portal web, els formularis
de contacte web, demanant cita prèvia (dilluns i dimecres),
mitjançant correu electrònic específic (segons temàtica de
l’assumpte).
• Declaracions obligatòries
Com és que s’ha hagut de tornar a remetre la sol·licitud
col·lectiva de prestacions?
La prestació d’atur es rebaixa al cap de 6 mesos de percebre-la i, a la llum del Reial Decret-llei 30/2020, per evitar
aquesta rebaixa automàtica s’ha hagut de reiniciar el còmput
de percepció de les prestacions.
Per quina via es presenta la nova sol·licitud col·lectiva de
prestacions?
A través de la seu electrònica del SEPE, on s’ha disposat un
validador de l’arxiu que, en cas d’errors, ens retornarà el feedback sobre les declaracions que no siguin correctes.
Com és que ara a la sol·licitud col·lectiva de prestacions
només puc informar de la mesura de suspensió independentment de la mesura que realment afecta a cada persona treballadora?
En atenció al Reial Decret-llei 30/2020, que parla únicament
de suspensió, i per a reduir errors en el processament de les
sol·licituds col·lectives, s’ha establert la suspensió del con-

S’ha de declarar la mateixa que es va declarar en la primera
sol·licitud col·lectiva sense actualitzar-la ni recalcular-la amb
els nous períodes de treball.
En el cas d’estar aplicant mesures de reducció de jornada,
com s’ha de declarar?
Un cop tramesa la sol·licitud col·lectiva de prestacions, la
reducció de jornada s’haurà de declarar mitjançant els períodes d’activitat, amb l’arxiu XML, a remetre als canals habituals del SEPE.
En el cas de tenir un ERTO en què s’aplica una mesura de
suspensió de contractes, s’ha d’enviar el període d’activitat?
Un cop enviada la sol·licitud col·lectiva que s’havia de remetre abans del 20 d’octubre de 2020, no s’ha de remetre el
període d’activitat fins al moment en què no es modifiqui la
mesura d’afectació.
Si en la prestació que perceben les persones treballadores
no s’està abonant els caps de setmana, com s’ha de declarar?
En els períodes d’activitat, sempre es recomana introduir la
ponderació de l’1,25 perquè el SEPE pagui la prestació computant els dies que corresponen a descans setmanal.
Especialment s’ha d’introduir, en el període d’activitat, la
ponderació de l’1,25 per a aquelles persones treballadores
que estiguin menys de 5 dies consecutius en inactivitat. Per
això, com que en alguns casos és necessari i en altres no, és
millor introduir sempre la ponderació per tal d’evitar que el
SEPE acabi no pagant el descans setmanal.
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vigència de l’expedient. En cas contrari, l’haurà de presentar
individualment cada persona treballadora.
Quina és la situació actual respecte a la prestació i el còmput de descendents (fills/es)?
En una primera actuació en el mes de març es va remetre
un formulari, a manera de declaració responsable, per a informar dels fills que podien no constar declarats en el SEPE.
Ara, a partir de l’octubre i en el cas de no haver tramès anteriorment la declaració responsable respecte de fills/es,
es pot remetre la declaració responsable dels/de les fills/
es al correu electrònic (per a la província de Barcelona)
doc08.hijoserte@sepe.es.

No s’ha de comunicar res al SEPE per a la presentació d’un
nou ERTO que és coetani a un d’anterior al qual no s’ha renunciat, ja que la BRP és la mateixa que la declarada en el
mes de març/abril.

En el cas dels usuaris que tenen problemes amb el cobrament de la prestació, com poden contactar amb el SEPE?

• Prestacions

En el cas de les persones treballadores que estan cobrant
indegudament la quantia de prestació que tenen reconeguda, què han de fer?

Tenint en compte que el període d’activitat del mes d’octubre no s’enviarà fins al novembre de 2020, quan es farà
efectiu el pagament de la prestació del mes d’octubre de
2020?
El mes d’octubre es pagarà a primers de novembre però es
pagarà malament ja que, com que no s’han enviat els períodes d’activitat del mes d’octubre, constarà en el sistema que
les persones treballadores estan afectades de suspensió de
contracte en virtut de la tramesa de la sol·licitud col·lectiva
de prestacions.
En el cas que una persona treballadora tingui dues feines a
jornada parcial i en la percepció de la prestació d’atur per
raó d’ERTO se li hagi aplicat una reducció, a què és degut
això?
Abans de l’octubre de 2020 s’aplicava una reducció pel fet
d’estar afectat parcialment en un ERTO i estar treballant a
jornada parcial, reducció que ara no s’aplicarà.
Respecte a les reduccions ja practicades, es pot efectuar
una reclamació per les reduccions practicades a la prestació
fins a 30 de setembre de 2020. La reclamació es podrà fer
fins al juny de 2021, i el SEPE la podrà resoldre fins al juliol
de 2021, mitjançant reclamació prèvia al registre electrònic
i/o seu electrònica.
En el cas de persones treballadores amb contracte fix discontinu, qui ha de presentar la sol·licitud col·lectiva de la
prestació en el moment en què no estan en treball efectiu
i tampoc afectades per l’ERTO?
L’empresa ha de remetre la sol·licitud col·lectiva de prestació
de desocupació en els casos en què estiguem en supòsits de

En el cas en què alguna persona treballadora no hagi cobrat es
pot dirigir al correu electrònic miprestacion2020@sepe.es.

En el cas puntual de cobrament indegut per part d’algunes persones treballadores de l’empresa i/o entitat,
aquestes (com a titulars de la prestació) han d’informar
del problema el SEPE mitjançant el correu electrònic
miprestacion2020@sepe.es. També l’empresa i/o entitat
(com a sol·licitants) pot realitzar una reclamació prèvia.
Totes les quanties que el SEPE hagi abonat indegudament
seran reclamades però sense cap tipus d’interès de demora,
sanció i/o recàrrec.
Si no es coneix la quantitat cal esperar que el SEPE requereixi la devolució per a no saturar el sistema.
En cas d’haver fet la reclamació prèvia i no haver obtingut
resposta, què es pot fer?
Les reclamacions prèvies segueixen el curs de gestió
habitual i seran respostes en algun moment, però si la
persona es troba en una situació delicada es pot dirigir a
miprestación2020@sepe.es.
En el cas que una persona treballadora, major de 52 anys,
estigués percebent el subsidi i des de març no hagi cobrat
res, què ha pogut passar?
En aquests casos el sistema detecta un error que redirigeix
al personal intern del SEPE perquè s’avaluï el dret
d’accés a la prestació i/o al subsidi. Segurament s’haurà
interromput la percepció del subsidi perquè procedeixi
a percebre la prestació. Per a resoldre aquest assumpte
la persona afectada es pot dirigir al correu electrònic de
miprestacion2020@sepe.es.

Cooperativa

Breus

EL SERVEI DE GESTIÓ D’ENTITATS DEL MÓN DE L’HOSTALERIA I EL
TURISME DE LA COOPERATIVA COSTA BRAVA CENTRE, TANCA UN
ANY DE REPTES
La gestió integral d’entitats relacionades amb el món de
l’hostaleria i el turisme és un dels serveis especialitzats
que ofereix la Cooperativa Costa Brava Centre.
Entre els nostres clients hi ha entitats de promoció i comercialització d’allotjament, així com associacions d’empreses d’interès turístic com és el cas de l’Associació
Costa Brava Hotels de Luxe o l’Associació Catalana de
Centres d’Immersió i Activitats Marines, que actuen en
diferents àmbits territorials: comarcal, provincial o català. Totes elles tenen una cosa en comú, el turisme, i per a
totes ha estat un any difícil, ple de reptes i dificultats.
Des de la Cooperativa tanquem un any agredolç, marcat
per les enormes dificultats que han patit les empreses
associades i el gran esforç requerit als empresaris de to-

El Grup Costa Brava Centre demana millores en el pla d’obertura progressiva per tal de
garantir la supervivència del sector de l’hostaleria i la restauració
valorar les noves mesures, i també per plantejar una sèrie
de propostes de cara al segon tram.

tes les mides per mantenir la seva viabilitat. No obstant,
estem satisfets perquè hem pogut assessorar-les i gestionar-les quan s’esqueia per tal de garantir la seva continuïtat: oferint suport als socis en les diferents vessants
(especialment l’econòmica), incloent la gestió d’ajuts i
subvencions, acompanyant-les en la seva interlocució
amb les diferents administracions, i executant els diferents plans d’acció fins allà on ens ha estat possible.
Així doncs, arribem a aquest Timó -que tanca el 2020amb les entitats gestionades per la Cooperativa no només vives i actives, sinó també incrementant socis i amb
els plans d’acció pel 2021 preparats per continuar treballant. Gràcies a tots els implicats pel vostre esforç i dedicació.

El passat 23 de novembre, coincidint amb l’inici del primer
tram del Pla d’obertura progressiva de la Generalitat -que
permetia l’obertura de bars i restaurants- el Grup Costa
Brava Centre (GCBC) va celebrar una roda de premsa per

Les mesures que es van reclamar van ser: una certa flexibilitat de la mobilitat -possibilitat de desplaçar-se a segones
residències-, que l’horari d’obertura dels restaurants fos
fins a les 11 de la nit, i que l’ajustament dels impostos al
que realment han treballat els establiments.

Ja pots comprar els teus números de La Grossa de Cap d’Any a les instal·lacions del Grup
Costa Brava Centre

EMPORDÀ GESTIÓ

Ja teniu disponibles i a la venda a les nostres oficines de Vall-llobrega, els números de La Grossa de Cap d’Any que es
celebrarà el proper 31 de desembre de 2020.

Assessorament en lloguer, traspassos i compravenda de negocis turístics:

Us recordem que el portador interessarà a cadascun dels números que inclou cada butlleta -5 números- la quantitat de
1,00€, de manera que el preu total de la participació és de 5,00€.

• Lloguer de restaurant, primera línia de mar. Planta baixa i primer pis. Totalment equipat.
• Lloguer de restaurant dins d’un càmping. Possibilitat de portar el supermercat

Aquest any, més que mai, no et quedis sense el teu número.

• Finca amb gran casa modernista, a primera línia de mar, molt ben situada. Ideal per a hotel amb encant.

Comparteix La Grossa!

Demaneu més informació a: tmarques@grupcostabravacentre.com

Adquireix el llibre dels 25 anys de La Cuina de l’Empordanet, el millor regal per aquest Nadal

COSTA BRAVA HOTELS DE LUXE FA UNA APORTACIÓ DE 3.000 € AL
CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS
El passat divendres 11 de desembre els 17 hotels integrants de l’associació Costa Brava Hotels de Luxe van
entregar un xec per valor de 3.000 euros al Centre de
Distribució d’Aliments, un servei que vetlla per a que les
persones i famílies amb dificultats econòmiques puguin
disposar d’una bàsica alimentació i higiene.

L’acte, que va tenir lloc a les instal·lacions de l’entitat a Vallllobrega, va comptar amb la presència dels presidents de
les diferents associacions del GCBC: Bàrbara Hallé de la
Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre; Jordi Mias de Costa Brava Verd Hotels; Vicenç
Fajardo de la Cuina de l’Empordanet; Genís Dalmau de
Cooperativa Costa Brava Centre; i Xavier Rocas de Costa
Brava Hotels de Luxe.

s’assignarà a la compra de productes bàsics (oli, llet, grana, arròs...) per a cobrir les necessitats de les persones
amb dificultats econòmiques que, malauradament, han
augmentat durant aquesta pandèmia.

L’acte de lliurament es va celebrar a Càrites Palafrugell,
una de les entitats col·laboradores del Centre de Distribució d’Aliments. Aquest va comptar amb la presència de Marissa Grassot, responsable de l’entitat, Dolors
Puigdevall, directora de Càrites Diocesana de Girona, i
amb Xavier Rocas, president de Costa Brava Hotels de
Luxe, que va ser l’encarregat de fer l’entrega del xec.

Un llibre pluridisciplinar que, a banda de conèixer la trajectòria del col·lectiu de cuiners, us permetrà tenir una visió bucòlica i literària del territori amb Miquel Martín, un coneixement aprofundit dels productes del rodal amb Pep Palau, una
visió periodística de la nostra cuina amb Josep Maria Fonolleras, la visió “Planiana” de la cuina empordanesa explicada
per Xavier Pla, la feina poc coneguda de ‘la colla dels cinc’ explicada per Salvador Garcia Arbós, i les reflexions sobre
aquesta cuina de la mà de Joan Roca i Ferran Adrià.
A més, entre capítol i capítol, podreu practicar la cuina, i procurar elaborar algunes de les quaranta receptes que conté el
llibre. Un llibre editat per Edicions Vitel·la, amb fotografies de Lluís Català, que podeu adquirir a qualsevol dels establiments membres del col·lectiu, a les llibreries o enviant-nos un mail a empordanet@grupcostabravacentre.com.

Cookiru s’incorpora com a nou proveïdor de l’Aula Gastronòmica de l’Empordà
Cookiru és una e-commerce dedicada a la venda d’utillatge de cuina, especialitzada en ganivets, que uneix la tradició del
forjat occidental amb l’oriental, adaptant-se a qualsevol tipus de cuina. El seu nom neix de la paraula anglesa Cook (cuinar)
i de la paraula japonesa Kiru (tall).
La seva passió per la cuina i les seves eines, així com la seva passió pel Japó i la seva gastronomia, els han portat a especialitzar-se en ganivets japonesos. Una de les seves singularitats és la de voler conservar l’esperit del petit comerç i la seva
proximitat. Ofereixen un servei d’especial atenció als seus clients, d’orientació i de seguiment, a més de proporcionar-los
consells sobre el manteniment i l’ús dels seus productes.

Aquesta aportació, tot i haver-se realitzat a Càrites Palafrugell, està destinada genèricament als Centres de
Distribució d’Aliments de les Comarques de Girona, i
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Proveïdors Costa Brava Centre Cooperativa
APERITIUS
Frit Ravich
Albert Taberner - 972 858 008

FOTOCOPIADORES, IMPRESSORES I TPV
Copicat
Xavier Sala - 972 400 515

CAFÈS, TES I INFUSIONS
Alma Teas
Rosa Larrègola – 972 23 68 68
Cafès Cornellà
Pere Cornellà - 972 476 300
Cafès Tupinamba
Daniel Sanz - 610 501 026
Tegust
Belinda Moreno - 972 104 504

INSTAL·LACIONS I TRACTAMENTS D’AIGUA
Puralia Waterlogic
900 848 777

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
DOLÇOS I PA
La Fleca de l’Empordà
Xavier Sardà - 972 601 257
FRUITES, VERDURES I ESPECIALITATS
GASTRONÒMIQUES
Forpas Gastronomia
Ramon Foradada - 972 305 072
Fruita – Gastronomia Gonzalez
Ramon González - 972 315 126
Mel Muria
Enric Joan Porter - 678 484 884
GELATS I LÀCTICS
Arasi Phasi
Anna i Núria Pérez - 972 171 197
Frigorífics del Moral
Joan Invernon - 669 395 318
OLIS
Olis Bargalló
Mireia Rovira - 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
PLATS CUINATS
Cuinats Jotri
Josep Soler - 972 39 65 61
VINS I LICORS
Vins i licors Grau
Jordi Grau - 972 301 835
CONTRA EL FOC
Ignifugacions Generals
Ricard Juscafresa - 972 172 353
Seremex
Àlex Sanz - 902 105 070
ELECTRÒNICA
Mediamarkt
Oscar Domingo - 972 01 07 15
ESTALVI ENERGÈTIC I GESTOR
D’INSTAL·LACIONS
Green Elèctric
Sergi Illa - 972 64 10 10
Grup Aiterm
Belén Feliu Díaz - 972 502 566

INTERNET I TELECOMUNICACIONS
Inforcelrà
Jaume Vidal - 972 49 24 27
MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS
Complet
Joan Reinoso - 681 34 79 64
Indegamma
Albert Cid Ramon - 938 718 023
PEC
Ginés Guillén - 972 208 387
MATALASSOS I BASES
Astral
Ramón Juanmartí - 647 622 796
Sonpura
Alberto Villalobos - 696 429 914
MOBILIARI I PARAMENT
Cadirafina
Lluís Espada - 938 890 684
Complet Hotel
Antoni Reinoso - 630 827 765
Lifra Contract
Elisenda Deordal - 93 886 37 38

Serveis de Neteja
Rafael Palma - 609 878 297
SERVEIS HIGIENICOSANITARS
Altimir
Carme Cernicharo - 630 533 050
SERVEIS DE BUGADERIA
MClean
Marc Carrera - 663 394 024
FERRETERIA
Miquel Espada
Àngel Espada - 972 300 954
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ
Oliveras Materials
Clara Cassú - 972 468 119
Rosa Gres
Jordi Cantacorps - 935 863 060
ASSESSORAMENT LEGAL I ASSEGURANCES
Apliser
Joan López - 972 20 60 13
ERSM Insurance Brokers
Anna Reinal - 972 21 28 00
Niro Grup S.C.
Eli Romero - 972 611 751

PISCINES, JARDINS I SAUNES
Neda Pool
Albert Ros - 972 600 534
Park’s
Mª Àngels Parés - 972 170 013

ARQUITECTURA I INTERIORISME
Anna Sabrià i Jordi Ginabreda
Anna Sabrià - 629 050 409
Ddisseny
Josep Maria Romo - 972 805 519

SOFTWARE I INFORMÀTICA
6con Sistemes de Control
Ramon Núñez - 972 317 558
Imàtica
David Lozano - 972 65 60 80
Informàtica 3
Virginia Barrera - 972 600 800
Refoodlution
Quim Sànchez- 689 014 380

ESDEVENIMENTS
Event DJ
Rafael Selva - 670 266 090

TELEVISIÓ
Beko Electrònica España – Grundig
Pedro Muñoz - 93 318 46 47

CONTROL DE PLAGUES I LEGIONEL·LA
BIP - Giroplagues
Antoni López - 639 777 994
Braut Eix Ambiental
Montserrat Braut - 93 881 63 71
Plaguisystem
Alejandro Moztezuma - 972 20 41 43
Qntrolplaga
972 104 349
EQUIPAMENT I PRODUCTES DE NETEJA
Lluís Costa Ros - Henkel
Lluís Costa - 972 830 521
Minea Química
Jesús Frigola- 972 232 611
Proquimia
Joaquim Brugada- 639 37 26 17
SERVEIS DE NETEJA
Centre ocupacional i especial de treball
Tramuntana
Pere Cañigueral - 972 305 629

HOSPITALITY

ASSESSORAMENT RESTAURACIÓ I CUINA
Agar
Xavier Beltran - 676 718 333

IMPREMTA
Gràfiques Trema
Pere Garriga - 972 860 508
AMENITIES
Belart Amenities
Laura Viscasillas - 93 753 80 76
GASOIL, GAS I CONTRACTACIÓ ELÈCTRICA
Carburants Taravaus
Carles Castrillo - 972 527 420
Dyneff
Montse Boix - 972 40 53 06
Energestic
Javier Sin - 645 781 485
REGAL PUBLICITARI
Publiobsequi
Albert Quintilla - 972 76 93 93
SUBMINISTRES I EQUIPAMENT
Massegur
Salvador Jerez - 972 46 92 00

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

ROBA DE LLIT, TAULA I BANY. CORTINES
Agell Pallí
Miquel Agell - 650 132 403
ROBA DE TREBALL
Confeccions Tot Treball
Jaume Genabat - 629 648 937
Indhos
Francesc Pérez - 972 600 447

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

TVs professionals
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