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Xerrem amb

Xerrem amb

MARLON VEITL
President de Costa Brava Hotels de Luxe
- Com valores aquest primer mig any al capdavant de
Costa Brava Hotels de Luxe?
Amb la pandèmia i tot, el temps ha passat molt ràpid. És un
any més complicat que els altres per entrar a la presidència,
però estic molt content de l’equip que tinc perquè està
fent una gran feina, sobretot la Teresa (Marquès). Amb ells
podem fer passos importants de cara al futur que vindrà
després de la pandèmia: podrem tornar a fer grans reunions,
podrem tornar a fer totes les accions de màrqueting que
teníem previstes... Anem per molt bon camí.

- Actualment amb quins projectes esteu treballant?
Per nosaltres és molt important vendre la Costa Brava
com a destinació turística de luxe. Fins ara ens ha estat
molt complicat perquè molt poca gent ho sabia i és el que
estem intentant, ensenyar que la Costa Brava és de luxe.
Per fer-ho estem canviant la nostra pàgina web. Li estem
donant un nou toc que no només dona importància als
nostres hotels sinó que també li dona a la destinació en si
mateixa. Serà una web completament nova i molt visual,
per tal d’ensenyar tots els llocs d’interès que tenim.
- Quins punts forts i quins aspectes a millorar creus que
té la Costa Brava com a destinació de turisme de luxe?

En Marlon Veitl (Figueres, 1984) representa a la tercera
generació familiar que dirigeix l’Hotel Vistabella de
Roses. El desembre passat va ser escollit com a nou
president de l’associació Costa Brava Hotels de Luxe.
L’entitat aglutina una quinzena d’hotels de 5 estrelles,
4 estrelles superior i 4 estrelles de les comarques de
l’Alt Empordà, el Baix Empordà i La Selva.

Té el més important i complicat, que és la ubicació, la part
natural, la costa, la vegetació. Això, com a destinació de
luxe, o ho tens o no ho tens. La veritat, però, és que ens
falten bastantes coses. Ens falta infraestructura, ens falten
comunicacions com carreteres, aeroports, trens. I sobretot
ens falten molts més hotels de 5 estrelles. Amb més hotels
de 5 estrelles ens seria molt més fàcil vendre’ns. Falten
també botigues i altres accessoris que farien sentir més
còmode al client de luxe. A nivell ecològic hem d’apostar
més pel medi ambient i les energies renovables. Això sí,
sense trencar el nostre paisatge.
- Ha estat diferent el pas de la pandèmia pel sector del
luxe respecte a la resta de negocis d’hostaleria i turisme?
Ens ha afectat a tots per igual, en el sentit que ens han
prohibit el treball i no hem pogut fer la nostra feina. En
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grans dimensions. També, com dèiem abans, li hem anat
afegint restaurants i hem apostat cada cop més pel tracte
personal.

- A què es deu?
El turista de luxe no ha patit tant en aquest context de
crisi, és un turista que segueix mantenint el seu poder
adquisitiu. Té moltes ganes de sortir, com tothom, però
realment ho pot fer i serà dels primers que voldrà anar a
diverses destinacions i passar-s’ho bé.
- Parlem de l’hotel que dirigeixes, el Vistabella. En el
vostre cas heu esperat fins al juny per obrir. Per què ho
heu decidit així?

“A la Costa Brava, com a destinació de luxe,
ens falten molts més hotels de 5 estrelles”

-

aquest punt tots estàvem a zero. Però sí que crec que el
turisme de luxe és un dels sectors que es recuperarà més
ràpid.

La nostra zona en concret ha estat molt a l’espera de
decisions polítiques. Obrir i tancar constantment és
complicat i costós. Hem decidit obrir una mica més
tard que la majoria per estar segurs que obrim amb les
fronteres ja obertes i amb unes restriccions que permetin
treballar d’una manera més fàcil, per tal de donar aquest
servei de luxe que oferim. Tot i així, no serà fàcil.
- Quin tipus d’experiència ofereix el Vistabella per
diferenciar-se com a hotel de luxe?
Som un hotel familiar i petit, però amb molta gent
treballant-hi per poder oferir un atenció personalitzada al
client. Hem decidit treballar la part gastronòmica. Tenim
4 restaurants i això, per a un hotel de 34 habitacions, són
molts restaurants. Un d’ells, el de la platja, és únic, un racó
petit al costat del mar. Agrada molt, sobretot a la gent que
ve de ciutat. A més, hem tingut la sort de poder-hi construir
un pantalà que permet arribar-hi en vaixell.

“Crec que el turisme de luxe és un dels
sectors que es recuperarà més ràpid”

- Ha canviat molt l’hotel al llarg de la seva història?
Des del 1963 ens hem estat adaptant a les necessitats del
client. El client i el luxe han anat evolucionant i hem anat
canviant l’hotel completament en funció d’això. Un exemple
és que quan es va construir tenia 65 habitacions però amb
el temps l’hem reformat i de cada dues habitacions n’hem
fet una, perquè el luxe requereix més espai, habitacions de
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“Treballem per explicar que el setembre
i l’octubre són dos mesos molt bons per
venir a visitar-nos”

- Com creus que serà l’estiu que ara comença pel sector?
Personalment crec que serà un bon estiu i podrem treballar
molt bé, sobretot els mesos de juliol i agost. Al juny encara
depenem de decisions polítiques, de veure quins països
deixen viatjar a Espanya, però hem de treure-li la por de
venir cap aquí a la gent. El més important, però, seran el
setembre i l’octubre. Estem treballant fort per explicar
que són dos mesos molt bons per venir a visitar-nos.

Associació

Associació

EL GRUP PERALADA, CARME HOSPITAL I ELENA GASCONS ENTRE ELS GUARDONATS ALS 15ENS PREMIS G!

BENVINGUTS A L’ASSOCIACIÓ

Les Ruïnes d’Empúries van acollir el passat 6 de maig
l’entrega de la 15ª edició dels Premis G!, els premis que
el Patronat de Turisme Costa Brava Girona entrega en
reconeixement a les bones pràctiques empresarials dins
el sector turístic.

Donem la benvinguda a la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre a El Cafè de la Plaça
(Verges), Restaurant Mas Pi (Verges), Centre Fraternal (Palafrugell), Restaurant Can Quel (Palamós), Restaurant
El Farolillo (Begur), Restaurant Cala Taverna (Palamós), Restaurant La Calma Xixa (Sant Antoni de Calonge).

Nous socis

Entre els diversos guanyadors, destaquem el
Premi Xiquet Sabater al Grup Peralada per la tasca
desenvolupada com a grup empresarial familiar amb
presència en nombrosos sectors; el Premi Josep Pujol
i Aulí a Carme Hospital Poch, en reconeixement a la
llarga trajectòria professional fomentant el turisme de
qualitat a la Costa Brava; i el Premi especial Juli Soler
i Lobo a l’Elena Gascons Díaz, per la seva trajectòria i
l’excel·lència com a cap de sala del restaurant Tinars de
Llagostera.

El Cafè de la Plaça, Verges

Restaurant Mas Pi, Verges

Centre Fraternal, Palafrugell

Moltes felicitats a tots ells, així com a la resta de
guardonats als Premis G!

LA UNIÓ D’EMPRESARIS D’HOSTALERIA I TURISME
DE LA COSTA BRAVA CENTRE CONVIDA ELS SOCIS A
SORTIR A LES SEVES XARXES SOCIALS

Restaurant Can Quel, Palamós

Restaurant El Farolillo, Begur

Restaurant Cala Taverna, Palamós

Restaurant La Calma Xixa, Calonge

Des del compte d’Instagram
@uniohostaleriacostabravacentre,
així com des de la resta de xarxes
socials de l’Associació, s’han començat
a fer publicacions amb fotografies i
textos dels establiments associats.
Tots aquells negocis socis de la Unió
d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de
la Costa Brava Centre que hi vulguin
sortir només han d’enviar fotografies
(en bona qualitat) i un breu text per
acompanyar-les en correu electrònic
a mdiaz@grupcostabravacentre.com

Fes-te soci de la Unió!

Us animem a seguir les xarxes de
l’Associació i a ser-ne partícips!

Per a més informació: www.grupcostabravacentre.com
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ACORD AMB EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
EMPORDÀ PER A L’OBTENCIÓ DE DADES DE
L’ACTIVITAT TURÍSTICA A LA COMARCA

LA FORMACIÓ NO S’ATURA!
A la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava
Centre la formació no s’atura.
Fem dos programes de formació anuals: el primer semestre de
gener a juny i l’últim quadrimestre de setembre a desembre.
Durant la temporada d’estiu no tenim formacions programades
però continuem impartint cursos a mida!
Ara és quan, molts de vosaltres, ja teniu tota la plantilla i necessiteu,
per exemple, els certificats obligatoris en manipulació d’aliments i
al·lèrgens.
El nostre departament de formació us ho posa fàcil: us
prepararem una formació que s’adapti a les vostres necessitats,
ens desplacem al vostre establiment, amb un pressupost ajustat
i 100% bonificable.
Què vol dir bonificable? Que us retornen l’import del curs amb el
TC del mes. Per tant, la formació surt a cost 0.
Podeu contactar amb nosaltres per demanar-nos més
informació sense cap compromís:
Formació a mida de manipulador d’aliments i al·lèrgens a
Finca Bell-Lloc.

JA DISPONIBLES LES GUIES D’ALLOTJAMENTS I DE
RESTAURANTS I BARS 2021-2022

Joan Manel Loureiro i Bàrbara Hallé signen el conveni

La Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa
Brava Centre i el Consell Comarcal del Baix Empordà
van signar el passat dijous 20 de maig un conveni amb
l’objectiu d’obtenir dades s’obre l’activitat turística al
Baix Empordà.
L’acord es desenvolupa en el nou marc de col·laboració
que el Consell Comarcal vol establir amb empreses
i entitats de la comarca per poder obtenir dades
de l’activitat al sector turístic privat i incloureles a l’Observatori del Turisme del Baix Empordà.
L’observatori (www.observatoriempordà.com) és un
projecte gestionat pel Consell Comarcal que engloba
indicadors i dades de l’activitat turística i econòmica
de la comarca. Aquestes dades són obtingudes de fonts
primàries en forma d’enquestes als turistes i de fonts
secundàries a través de dades facilitades per diverses
institucions del sector.

pgines@grupcostabravacentre.com - 972 000 069

En el cas del conveni signat, la Unió d’Empresaris
d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre es
compromet a distribuir entre els seus hotels i càmpings
associats els diferents models d’enquestes i realitzarne 600 als visitants. A més, cada un dels establiments
completarà de forma anual una enquesta de sostenibilitat.
El conveni s’estableix per a l’any 2021 i es podrà prorrogar
anualment, amb una durada màxima de quatre anys.
La rúbrica de l’acord, que va tenir lloc a la sala de plens del
Consell Comarcal del Baix Empordà, la van protagonitzar
el president de l’ens comarcal, Joan Manel Loureiro, el
vicepresident, Xavier Dilmé, i la presidenta de la Unió
d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava
Centre, Bàrbara Hallé. Hallé explicava que l’acord
“permetrà traslladar el nostre punt de vista i la realitat
que vivim a diari a l’administració per trobar solucions a
la crisi actual entre tots”.
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La Unió d’Empresaris d’Hostaleria
i Turisme de la Costa Brava Centre
ha publicat les noves edicions
de la Guia d’Allotjaments i de la
Guia de Restaurants i Bars. En
elles s’hi troba tota la informació
necessària sobre els establiments
adherits a l’associació.
En aquesta ocasió s’han editat
5.000 exemplars de cada una
de les dues publicacions que es
distribueixen entre els membres
associats i les oficines de turisme
de la comarca del Baix Empordà.
També s’han entregat a altres
punts destacats de la província,
com la ciutat de Girona o
l’Aeroport Girona-Costa Brava,
entre d’altres.
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CODI, Comunicació i Disseny
ELS MITJANS TRADICIONALS DE COMUNICACIÓ: I
TANT, PER QUÈ NO?

ORDENANCES DE REGULACIÓ D’ALLOTJAMENT
TURÍSTIC

Les noves tipologies d’allotjament emergents com són
els habitatges d’ús turístic, llars compartides i allotjaments singulars als quals es dóna cobertura al Decret
75/2020 de 4 d’agost, requereixen d’una regulació específica adaptada a la casuística i necessitats de cada municipi. Aquesta regulació és una eina per assolir uns nivells
de qualitat que puguin estar a l’alçada de l’oferta de la
resta de tipologies que ja tenen una llarga trajectòria.
Així mateix, des de les administracions s’ha de fomentar
la convivència entre totes les ofertes d’allotjament i el
respecte de totes aquestes activitats amb l’entorn del
municipi i els seus habitants.
Segons el Decret 75/2020 de 4 d’agost, aquesta regulació es pot exercir en els següents àmbits:

Característiques genèriques de cada tipus d’allotjament:
• HUT’s: vivendes cedides pel seu propietari -directa o
indirectament- a tercers a canvi d’una contraprestació
econòmica.
• Llars compartides: els habitatges principals que són residència efectiva de la persona propietària i es comparteixen com a servei d’allotjament amb terceres persones a
canvi de contraprestació econòmica.
• Allotjaments turístics singulars: aquells amb possibilitat
d’hostalatge temporal i que no encaixen en cap de les modalitats d’allotjament turístic regulades al Decret 75/2020
de Turisme de Catalunya, ni excloses expressament. També es realitza a canvi d’una contraprestació econòmica.

- En els requisits turístics o sectorials no turístics (accessibilitat, salubritat, seguretat, impacte ambiental, etc)

Q-Global es posa a disposició de les administracions amb
l’objectiu de facilitar el pas una bona regulació de les noves tipologies d’allotjament. En aquest sentit, i degut a la
diversitat de municipis amb casuístiques diverses, també
es proposa l’adaptació a l’ordenança única.

- En els usos, incidint en l’ordenació urbanística per
exemple controlant emplaçaments respectant i fins i tot,
millorant la qualitat dels espais urbans.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través de
qglobal@grupcostabravacentre.com.

- En el règim d’intervenció de l’activitat.

A dia d’avui ja no contemplem els sectors de les xarxes socials o el màrqueting digital com a simples complements
en l’estratègia de comunicació dels nostres negocis. És
evident que d’un temps ençà han anat adquirint un rol
protagonista inqüestionable, reforçat especialment durant l’últim any i mig en ple context de pandèmia. Òbviament, els departaments i les agències de comunicació en
som coneixedors i treballem per oferir aquests tipus de
serveis als nostres clients d’una forma personalitzada.
Ara bé, que cada dia donem més importància a allò digital
no vol dir que aquest sigui necessàriament l’únic canal vàlid o possible. I és en aquest punt on encara reivindiquem
el paper dels mitjans de comunicació tradicionals: televisions, ràdios, publicacions escrites... Totes aquestes plataformes arrosseguen dia a dia un públic gens menyspreable que els fa confiança. A més, no tothom està immers en
el món de l’internet i les xarxes.
A CODI – Comunicació i Disseny creiem en les bones històries que els vostres establiments tenen per explicar, de
la mateixa manera que veiem en els mitjans de comunicació un lloc on narrar-les des d’una aproximació més humana i càlida que la del món online. És per això que volem fer
de pont entre vosaltres i els mitjans. Ja sigui mitjançant la
redacció d’una nota de premsa, a través del respectiu enviament a tots els mitjans d’una base de dades especialitzada (amb mitjans nacionals, regionals i locals pertanyents
a totes les branques de la comunicació) o fent tasques de
coordinació per concertar entrevistes o gravacions, entre
d’altres.

No dubteu a contactar-nos a comunicacio@grupcostabravacentre.com per parlar-ne sense compromís i començar
a donar forma a les idees que entre tots ens vagin sorgint.

Novetat: el vostre negoci sortirà a les sales
de cinema i a Televisió de Catalunya
Entre els serveis de comunicació que realitza, CODI acaba d’incorporar diversos serveis d’inserció de publicitat a
uns preus molt competitius.
Una possibilitat és realitzar càpsules informatives d’un minut pel programa ‘Espai Empresa’ que s’emet en formats
com el TN o el 324. S’ofereix la gravació i el muntatge d’un
vídeo en dos idiomes (català i castellà) que serà vist per
una audiència acumulada de prop de mig milió d’espectadors i que també s’entregarà al client perquè en pugui fer
la seva pròpia difusió.
Si el que es vol és inserir un anunci amb un pla publicitari
a TV3 fet completament a mida (quant a durada de la campanya i els ‘spots’, les franges horàries escollides...), també
ens adaptem i confeccionem propostes molt més ajustades econòmicament del que un es pot pensar.
Per acabar, aquest estiu recomanem especialment sortir
al cine. Les sales recuperaran molta vida i seran un multitudinari aparador. El públic té moltes ganes de tornar-hi
i, a més, aquesta serà una temporada farcida d’estrenes:
tant les previstes pel 2021 com les posposades des del
2020.

T. 972 60 00 17 - M. 639 03 30 69 - comunicacio@grupcostabravacentre.com - www.codicomunicacio.com
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Aula Gastronòmica de l’Empordà

CURSOS I TALLERS

ÈXIT D’ASSISTÈNCIA AL ‘TAST DE FORMATGES: PASSIÓ PEL
FORMATGE CATALÀ’

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

L’Aula Gastronòmica de l’Empordà va
acollir els dies 19 i 20 d’abril el ‘Tast de
formatges: passió pel formatge català’ que
va anar a càrrec del cap de sala i sommelier
del Castell Peralada Restaurant, Toni
Gerez.

Dates: durant els mesos d’estiu (juny, juliol i agost)
Horari: 09.00 h a 13.00 h
Preus:		

• Mes sencer: 195€

		

• Dues setmanes: 100€

		

• Una setmana: 75€

		

• Un dia: 15€

Durant el primer dia del curs es va fer una
classe teòrica, i l’endemà es van tastar una
quinzena de formatges del territori.
En acabar la degustació, en Toni Gerez va
rebre un exemplar del llibre dels 25 anys
de La Cuina de l’Empordanet de mà dels
seus alumnes.

COL·LABORADORS
Nous col·laboradors de l’Aula Gastronòmica de l’Empordà per aquest 2021:
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materials antivirus i teixits antibacterians per poder afrontar
aquesta setmana santa i estiu preparats, perquè pugueu
treballar amb la seguretat i confort que, ara com ara, ens són
tan necessaris.
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www.indhos.com

La Cuina de l’Empordanet

La Cuina de l’Empordanet

CUINA DE L’EMPORDANET PRESENTA UNA
RENOVADA GUIA DE RESTAURANTS

UNA PRIMAVERA FARCIDA D’ESMORZARS DE
FORQUILLA ALS CELLERS DE L’EMPORDÀ
Èxit rotund dels ‘Esmorzars Gastronòmics Entre
Vinyes’, emmarcats dins el Vívid 2021. Per mitjà
d’aquesta iniciativa els restaurants integrants del
col·lectiu Cuina de l’Empordanet han proposat elaborats menús degustació per esmorzar en disset cellers de la DO Empordà al llarg dels caps de setmana
d’abril, maig i juny. Pràcticament totes les dates han
penjat el cartell d’entrades exhaurides.
Els cellers que han fet d’amfitrions dels diversos
esmorzars, i que a més han ofert els seus vins per
acompanyar-los, han estat Vinyes dels Aspres, Clos
d’Agon, Viníric, Mas Vida, Brugarol, Olivardots,
Arché Pagès, Mas Geli, Cellers d’en Guilla, Mas
Oller, *la Vinyeta, Hugas de Batlle, Castelló Murphy,
Espelt, Maset Plana, Pere Guardiola i Terra Remota.

Restaurant Aquamare a Vinyes d’Olivardots

El Vívid es el festival del vi de la DO Empordà i cada
any programa durant els mesos d’abril i maig una selecció de les millors propostes enoturístiques que es
poden viure a la Costa Brava. Era la primera vegada
que acollia els ‘Esmorzars Gastronòmics Entre Vinyes’ oferts per Cuina de l’Empordanet i les sensacions són més que positives.
Restaurant Casamar al celler Clos d’Agon

Després de dos anys des de la darrera edició, Cuina
de l’Empordanet publica de cara a aquesta temporada
una actualitzada Guia de Restaurants que arriba amb la
imatge renovada.
Els 18 restaurants que integren el col·lectiu gastronòmic en tornen a ser, evidentment, els grans protagonistes amb una doble pàgina dedicada a cada un d’ells. Per
posar-los en escena s’ha optat per un cuidat treball fotogràfic que mostra els xefs en plena acció, així com alguns dels seus plats. Aquesta vegada, a més, també hi té
una forta presència el territori, a través dels paisatges
empordanesos que envolten els restaurants.

Per tal de donar a conèixer la Guia de Restaurants, enguany s’ha programat un acte de presentació davant la
premsa al restaurant Bo.TiC de Corçà el dimarts 15 de
juny, amb la presència de representants de tots els restaurants de Cuina de l’Empordanet i amb un esmorzar a
càrrec de varis d’ells.
La Guia de Restaurants de Cuina de l’Empordanet es
pot trobar en versió digital a la web del col·lectiu, i en
format físic als restaurants que en formen part i a diversos punts d’informació turística.

Visita la web:
Restaurant El Roser 2 al celler Mas Geli

Restaurant Aurum al celler Viníric

Restaurant Terrassa Terramar al celler Mas
Oller

www.cuinadelempordanet.com
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Costa Brava Verd Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya

ENERGESTIC

CANVI EN LES TARIFES ELÈCTRIQUES:
NO FER RES NO ÉS UNA OPCIÓ

BRUNO ORO S’UNEIX A COSTA BRAVA VERD HOTELS I PETITS
GRANS HOTELS DE CATALUNYA
L’actor Bruno Oro s’uneix al projecte de Costa Brava Verd
Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya amb l’objectiu
d’impulsar l’hostaleria i el turisme local en època postCOVID.
Amb aquesta iniciativa, Oro fa costat a un dels sectors
més afectats per la pandèmia però també un dels que més
tresors té per oferir. I és que els nombrosos monuments,
esdeveniments i parcs naturals que tenim a casa nostra
fan que Catalunya sigui una de les destinacions turístiques
més importants del món.
Durant els pròxims mesos, l’actor donarà a conèixer alguns
dels paratges amb més encant de la nostra terra i moltes
de les propostes que ofereixen aquestes associacions:
una selecció exquisida d’hotels amb encant per a gaudir
de la calma, d’un entorn cuidat, de la gastronomia d’alt
nivell i dels llocs increïbles que amaguen la Costa Brava,
els Pirineus, Barcelona i la Costa Daurada.

El passat 11 de maig, des de la Unió d’Empresaris
d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, es va
organitzar un webinar formatiu per conèixer l’impacte de
les noves tarifes elèctriques en el sector. La jornada va
ser presentada per Albert Basté, president de la comissió
d’energia d’EnginyersBCN i fundador d’Energestic, on a
banda d’exposar les modificacions introduïdes va explicar
tres casos reals de l’impacte econòmic que patiran 3
hotels associats.
Encara que són diverses les accions que impulsarem,
compartim amb vosaltres la primera. Una declaració
d’intencions de Costa Brava Verd Hotels, Petits Grans
Hotels de Catalunya, i d’un professional al qual admirem.

BONS RESULTATS PER SETMANA SANTA AMB UN 78%
D’OCUPACIÓ
La recuperació de la lliure mobilitat a tot Catalunya
durant el període de Setmana Santa va donar oxigen al
sector de l’hostaleria.
En el cas dels establiments de les marques Costa
Brava Verd Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya,
l’ocupació va ser del 78%, una bona xifra tenint en compte
que només es podien rebre visitants d’altres punts del
territori català.

El canvi anunciat en l’estructura de la tarifa elèctrica és
molt proper i cap gestor de costos en el sector turístic
hauria de ser indiferent.
L’1 de juny va entrar en vigor la nova estructura de tarifes
elèctriques promoguda per la CNMC; aquests canvis
afecten a tots els consumidors i sectors. En el segment
domèstic, s’ha passat d’un o dos períodes de facturació,
a tres, en funció del contracte signat pel consumidor.
En el segment de subministraments de major potència,
s’apliquen sis períodes de facturació diferents al llarg
de l’any en tots els casos, cosa que fins ara només es
produïa en mitja/alta tensió. En tots els casos hi ha hores
més cares i més barates que haurien de fomentar un
ús energètic més constant a nivell del sistema elèctric.
Tot això amb l’objectiu de garantir un subministrament
estable, de qualitat i competitiu.

De l’1 al 4 d’abril, es van realitzar 1.928 reserves -vendes
motor i Channel- mentre que a les nostres pàgines web
es van detectar més de 9.000 consultes de disponibilitat
pels dies de Setmana Santa, fet que representa un
creixement del 31% respecte a les mateixes dates del
2019. I és que cal tenir en compte que l’any passat, per
Setmana Santa, encara hi havia confinament domiciliari i
tots els hotels estaven tancats.

En general, s’espera una reducció del terme fix de potència
i un increment del terme variable o de consum. Aquest
canvi afavoreix la millora de l’eficiència energètica i la
reducció del consum elèctric. Les noves hores punta, amb
el preu més alt, coincideixen amb les de major radiació
solar, la qual cosa beneficia els consumidors que disposen
de plaques solars i poden realitzar autoconsum. D’altra
banda, durant els caps de setmana les hores sempre
són vall, més barates. Les persones amb carregadors de
vehicles elèctrics han de ser conscients que el preu de
l’energia és molt diferent en funció del moment en què
el client carrega el seu vehicle a l’aparcament del seu
establiment.

Si la velocitat de contagi es manté estable i es segueix
amb el bon ritme de vacunació, tot apunta que aquest
estiu serà millor que l’anterior pel que fa a les reserves
hoteleres.

Amb els nous criteris de potència i facturació d’excedents,
els consumidors amb una de les noves tarifes 3.0TD o
6.1TD han de revisar i analitzar periòdicament la corba
de càrrega de les seves instal·lacions per a optimitzar
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la seva potència contractada, una acció clau per evitar
augments significatius de la facturació elèctrica. El
consumidor ha d’interioritzar que pagar algun excés de
potència demandada sempre pot sortir rendible gràcies
al pagament d’un terme fix més ajustat la resta de l’any.
Això és especialment important per als consumidors que
concentren la seva activitat en uns mesos concrets.
Aquests canvis obliguen el consumidor a estar a
l’alçada i respondre a la nova normativa aplicant criteri
i coneixement. És molt recomanable que el consumidor
confiï en experts que coneguin en profunditat els detalls
d’un sector complex o inclús opac. Buscar assessorament
és clau perquè no fer res no és una opció. Consulteu
a l’Associació, poden recomanar-vos els experts que
necessiteu.

Laboral - Fiscal
IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI
DELS VEHICLES DE PARTICULARS I EMPRESES

Aquest tribut, aprovat pel Parlament de Catalunya el 2017,
grava les emissions de CO2 de cotxes, furgonetes i motocicles per l’efecte hivernacle que produeixen en l’atmosfera i
la seva repercussió en l’escalfament global del planeta.
D’acord amb el Decret llei 33/2020, de 30 de setembre,
l’impost es merita el 31 de desembre del 2020 i l’autoliquidació s’ha de fer efectiva l’any 2021.
L’impost l’han de pagar les persones (físiques i jurídiques)
que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020. També
hi estan obligades les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment,
sucursal o oficina i vehicles registrats durant el 2020.

El padró provisional dels vehicles que tributen per l’impost es pot consultar a: la seu electrònica de l’ATC:
https://atc.gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-vehicles/
acces-padro/
Cal revisar les dades sobre el titular i les característiques
del vehicle, així com la quota a pagar. En cas de que les dades no siguin correctes, s’hi podran presentar al·legacions
fins el 4 de juny.
Així mateix, si es domicilia el pagament i se subscriuen
les notificacions electròniques, es pot gaudir d’una bonificació del 2%.

El primer any d’aplicació de l’impost, que correspon a
l’exercici 2020, estaran exempts de pagar-lo tots els
turismes i motocicletes que emetin menys de 120 g de
CO2/Km i les furgonetes que n’emetin menys de 160 g/
Km, d’acord amb les emissions oficials de cada model.

Calendari de Pagament:

Calendari:

• A partir de l’octubre de 2021 es rebrà una notificació
amb l’import i els terminis d’ingrés ( en el cas que no s’hagi
optat pel pagament a través de la seu electrònica).

• 1 de maig : publicació del padró provisional
• 4 de juny : data límit per presentar al·legacions
• 1 de setembre : publicació del padró definitiu.
• A partir del 15 de setembre: inici del període de pagament.

• A partir del 15 de setembre: inici del període pagament
a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de
Catalunya.

• En el cas dels rebuts domiciliats, se’n carregarà l’import
el dia 05 de novembre de 2021.
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Cooperativa

Breus

NOUS PROVEÏDORS DE COOPERATIVA COSTA BRAVA CENTRE

VISITES A LLOPART, GRAMONA I ROVELLATS
Representants dels restaurants integrants de Cuina de l’Empordanet van visitar els cellers Llopart, Gramona i Rovellats
els dies 26 i 28 de maig i 1 de juny, respectivament, per tal
d’enregistrar-hi un vídeo promocional conjunt del col·lectiu
i dels tres espònsors. El muntatge final, amb imatges capturades entre vinyes del Penedès, es podrà veure ben aviat a
les diferents plataformes digitals de Cuina de l’Empordanet.

Enguany s’han incorporat com a proveïdors de Coope·
rativa Costa Brava Centre 4 noves empreses. Pio Tavola especialistes en roba de taula, tant tèxtil a mida com
individuals i camins de taula de materials innovadors i
reciclats. Solucions d’Hostaleria ens ofereix tot tipus
de roba de llit, bany i taula de fabricació nacional. Femar
Seguretat, empresa de Palafrugell dedicada a la seguretat i contra el foc i finalment Casa Toc, que ens porta
la cuina de Toc al Mar en plats cuinats, pasteuritzats i
envasats al buit.
Troba tota la informació sobre aquests
proveïdors i més a:

www.cooperativacostabravacentre.com

ARRENCA ‘DE LA LLOTJA A LA CUINA’

L’ASSOCIACIÓ DE CENTRES D’IMMERSIÓ S’INCORPORA AL GALP
COSTA BRAVA

COSTA BRAVA

Amb l’objectiu de treballar conjuntament per l’economia
blava i col·laborar amb el sector marítim i pesquer, l’associació s’ha incorporat al Grup d’Acció Local Pesquer,
que agrupa confraries de pescadors, ajuntaments, entitats d’estudi i dinamització i ara l’associació professional
de centres d’immersió.

Des de Cuina de l’Empordanet s’han començat a
tirar endavant les primeres accions emmarcades
dins la iniciativa ‘De la Llotja a la Cuina’. Aquest
és un projecte que vol posar en valor les espècies pesqueres locals i la feina dels pescadors del
nostre litoral, amb els cuiners del col·lectiu com
a principals prescriptors. Algunes de les accions
engegades són una sèrie de converses entre pescadors i cuiners gravades en vídeo, una exposició
fotogràfica itinerant i un llibret de receptes. ‘De
la Llotja a la Cuina’ compta amb l’ajuda del Grup
d’Acció Local Pesquer Costa Brava i és una operació cofinançada pel Fons Europeu Marítim i de
la Pesca.

EMPORDÀ GESTIÓ
PARTICIPACIÓ A LA JORNADA D’OCUPACIÓ I EMPRESA

El conveni de col·laboració entre Empordà Gestió, el
departament de gestió d’actius hotelers i de restauració de Cooperativa Costa Brava Centre i RM Assessors
(Assessoria Ribas Motjè Romaguera S.L ja està plenament operatiu. Ja podeu disposar d’un servei integral en
qüestions d’intermediació immobiliària. Si voleu llogar o
vendre un restaurant o hotel, no dubteu en posar-vos en
contacte amb nosaltres,

El passat dimarts 1 de juny la Bisbal d’Empordà va
acollir la Jornada d’Ocupació i Empresa, organitzada
per l’Àrea de Promoció i Desenvolupament Local de
La Bisbal, el Consell Comarcal i amb col·laboració del
projecte Treball als Barris. Volia ser un punt de trobada entre empreses que buscaven treballadors i demandants de feina. La Unió d’Empresaris d’Hostaleria
i Turisme de la Costa Brava Centre hi va ser present
per tal d’entrevistar gent que buscava feina al sector
de l’hostaleria i ampliar així la seva borsa de treball.

Disposem d’una cartera que inclou des de restaurants a
primera línea de mar a hotels (en funcionament o per reformar) o locals per obradors, situats en diferents punts
de la província de Girona.
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Serveis Costa Brava Centre Cooperativa

Proveïdors Costa Brava Centre Cooperativa
APERITIUS
Frit Ravich
Albert Taberner - 972 858 008

Cooperativa

La Cooperativa Costa Brava Centre ofereix serveis globals però especialitzats
per a les empreses del sector turístic (hotels, restaurants, càmpings, bars, etc.)
i també per a entitats públiques (ajuntaments i consells comarcals) o privades
COSTA
BRAVA CENTRE
(fundacions, associacions, etc.).

Assessorament dirigit a Pimes, Autònoms i professionals
Assessorament laboral integral: contractes, liquidacions, gestió de nòmines, etc.
Assessorament fiscal, comptable i mercantil
Assessorament jurídic concertat
Servei d’assegurances
Compres: convenis amb proveïdors, informació de productes, etc.

Comunicació: gabinet de premsa, plans de comunicació, identitat corporativa, etc.
Disseny gràfic
Màrqueting digital
Disseny, programació i producció de webs
Gestió de xarxes socials
Fotografia i vídeo
Relacions públiques i organització d’esdeveniments

ALTRES

•
•

•
•
•

Gestió immobiliària turística
Compra, venda, lloguer i traspassos

MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS
Citycat
Àngel Valor - 617 140 169
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

GELATS I LÀCTICS
Arasi Phasi
Anna i Núria Pérez - 972 171 197
Frigorífics del Moral
Joan Invernon - 669 395 318

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

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

Assessorament en gestió empresarial turística
Implantació de sistemes de gestió de qualitat i ambientals
Coordinació i seguiment de certificacions: Q Turística, ISO 9001, ISO 14001, EMAS, etc.
Auditories per a l’estalvi energètic
Tramitació de subvencions
Assessorament legal (obtenció de llicències, categorització turística, LOPD, etc.)
Estudis econòmics, financers i de màrqueting
Centre d’acollida i gestió d’organitzacions empresarials turístiques
Comunicació i promoció turística

EMPORDÀ GESTIÓ

INTERNET I TELECOMUNICACIONS
Inforcelrà
Jaume Vidal - 972 49 24 27

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

Q GLOBAL - Departament de consultoria especialitzada en gestió turística
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INSTAL·LACIONS I TRACTAMENTS D’AIGUA
Aguaviva Sostenible
900 848 777

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

CODI - Departament de comunicació global i disseny
•
•
•
•
•
•
•

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

CAFÈS, TES I INFUSIONS
Alma Teas & Herbal Infusions
Rosa Larrègola – 972 23 68 68
Cafès Cornellà
Pere Cornellà - 972 476 300
Cafès Tupinamba
Antoni Badia - 607 294 157
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

ASSESSORIA I GESTIÓ Laboral | Fiscal | Comptable | Mercantil
•
•
•
•
•
•

Grup Aiterm
Belén Feliu Díaz - 972 502 566

PLATS CUINATS
Casa Toc
Sandra Baliarda i Santi Colomines - 689 67 05 06
Cuinats Jotri
Josep Soler - 972 39 65 61
VINS I LICORS
Vins i licors Grau
Jordi Grau - 972 301 835
SISTEMES DE SEGURETAT I CONTRA EL FOC
Femar Seguretat
Jordi Ferré i Tània Martínez - 872 015 169
Ignifugacions Generals
Ricard Juscafresa - 972 172 353
Seremex
Àlex Sanz - 902 105 070

Lloguer de sales d’actes i de formació
Espais per a demostracions de cuina
Aules equipades per a esdeveniments,
presentacions, reunions i altres

ELECTRÒNICA
Mediamarkt
Oscar Domingo - 972 01 07 15
MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS
Green Elèctric
Núria Solà - 972 64 10 10

22

23

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
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 Moctezuma - 972 20 41 43
Qntrolplaga
972 104 349

SERVEIS HIGIENICOSANITARS
Altimir
Carme Cernicharo - 630 533 050
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
ASSEGURANCES I CIBERSEGURETAT
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
ASSESSORAMENT RESTAURACIÓ I CUINA
Agar
Xavier Beltran - 676 718 333
ARQUITECTURA I INTERIORISME
Anna Sabrià i Jordi Ginabreda
Anna Sabrià - 629 050 409
Ddisseny
Josep Maria Romo - 972 805 519
ETT I SELECCIÓ PERSONAL
GCT Plus
Romina García - 676 541 699
IMPREMTA
Gràfiques Trema
Pere Garriga - 972 860 508
ALTRES SERVEIS
Mistery Project
Núria Ortega - 687 815 848
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

EQUIPAMENT I PRODUCTES DE NETEJA
Minea Química
Jesús Frigola- 972 232 611

TÈXTIL
Pio Tavola
Cristina Penelas - 649 13 27 47
Agell Pallí
Miquel Agell - 650 132 403
Solucions Hostaleria
659 13 17 13

SERVEIS DE NETEJA
Centre especial de treball Tramuntana
Pere Cañigueral - 972 305 629
Serveis de Neteja
Rafael Palma - 609 878 297

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

Ara més que mai solucions
per la teva empresa

A MediaMarkt Business us volem desitjar una fantàstica temporada i amb l'esperança d'una
recuperació total del sector al més aviat possible. Continuem al vostre costat i us ajudarem a fer
possible els vostres projectes empresarials.

El vostre èxit, també és el nostre
Coneix les solucions
tecnològiques que
oferim per millorar
l'experiència dels
teus clients

Pregunta als nostres assessors de negoci de MediaMarkt Girona

GIRONA

mm.girona.business@mediamarkt.es

972 01 07 15

Hospitality
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