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Xerrem amb
DOLORS VIDAL I CASELLAS
Directora de la Càtedra de Gastronomia Cultura i Turisme Calonge i Sant
Antoni. Professora i Investigadora de la Universitat de Girona (UdG), premiada amb la Medalla del Turisme de Catalunya
també contemplar... Per dir-ho ras i curt, haver entès
que la satisfacció i la felicitat en el turisme provenia del
coneixement d’un o molts aspectes d’un lloc.

Durant la trobada, els experts també van destacar la
importància de tenir ambaixadors del territori. Les comarques gironines estan ben representades en aquest
nivell?

El Màster en Turisme Cultural que dirigeix ha estat
qualificat per segon any consecutiu com el millor màster especialitzat en Turisme d’Espanya. Creu que encara tenen marge de millora?

A banda dels ambaixadors especialitzats, hi ha una
gran oportunitat amb els ambaixadors naturals: els
que treballen i estudien fora i són d’aquí. Imaginem
per un moment que totes les editorials que han traduït i editat Pla, fessin d’ambaixadors de la Costa Brava
Centre quan presenten els seus llibres, o que ho fessin
els 11.000 estudiants d’Erasmus que vénen cada any a
Catalunya...

Molt marge de millora! Actualment fem dos itineraris: el de turisme gastronòmic i el de gestió turística
del patrimoni. Hi ha un grup d’estudiants de diverses
procedències molt interessant, i un grup molt bo acadèmicament parlant. Des d’un noi berber a dos xinesos
passant per una noia canadenca i estudiants colombians, equatorians, mexicans, espanyols i catalans. Si les
mentalitats i les formes de treballar sumen, donen molt
bons resultats.

Dolors Vidal i Casellas

Recentment la Generalitat li ha concedit la Medalla del
Turisme a Catalunya. Què suposa per vostè aquest reconeixement?
En primer lloc, un reconeixement a un equip de persones de dins i fora de la universitat que ens agrada treballar i viure en una societat oberta on la universitat,
l’emprenedoria i les persones es coneixen i viuen juntes. Entenc que és un acte de generositat dels que van
presentar la meva candidatura -jo no en sabia res- i del
jurat del premi que també ha estat molt generós.

Va ser una pionera en l’estudi del turisme cultural a l’Estat espanyol. Què la va portar a dedicar-se a aquesta
disciplina?
El fet d’haver pogut viatjar des de molt jove i sense
gaires recursos econòmics ajuda a entendre l’enorme valor que té el pensament, la cultura, el patrimoni
construït i l’immaterial per a un territori. Viatjar, veure,
comprendre, relacionar, compartir, inventar i diria que

Pel que fa al professorat, fins el dia d’avui hem convidat a professors especialistes en temes que toquem
de passada: polítiques turístiques en turisme cultural,
nous camps i mètodes de recerca en antropologia, intel·
ligència artificial i turisme, etc. Ara el que hem de fer és
ajuntar les empreses i institucions interessades, i treballar conjuntament. Arribar a ser un model exportable
de gestió turística de la cultura. Si ho fem junts, ens en
sortirem.

Ara fa uns dies, durant un debat organitzat per la Taula
Gironina de Turisme, vostè va reclamar “parlar més de
cultura i no tant d’economia”. A què es referia?
Que el turisme és viatge, és intercanvi, és viure d’una
forma més conscient. Quan es parla de turisme només en termes de diners, d’ocupació numèrica en els
allotjaments, en termes de nosaltres i ells, perdem una
oportunitat única de deixar-nos estimar i estimar. La
cultura no vol dir saber dades. Vol dir tenir curiositat,
ganes d’aprendre, ganes i temps per intercanviar i per
fer amics.
Els cuiners són gent generosa i sàvia. Són agents culturals. Els programadors culturals són artistes que fan
miracles. Alguns dels millors estudiants s’han de poder
dedicar al turisme, han de poder sentir que són molt
ben acollits i és bo que es dediquin a un dels sectors
amb més futur.
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Hem de començar a responsabilitzar-nos del futur turístic de les nostres terres. Les empreses de fruita de
l’Empordà han de poder fer promoció del territori. Els
pensadors i els filòsofs han de començar a parlar de turisme. És important i urgent.

Fa molts anys que es dedica al món del turisme. Com ha
canviat el sector en els darrers 20 anys?
Respecte a la part que conec més -la de les infraestructures culturals relacionades amb el turisme- penso que
el canvi més gran és que avui ens entenem molt millor, i
volem treballar junts. De totes maneres, encara estem
en un període una mica artesà. Ens sembla que tot ho
fan les màquines i els algoritmes però si ens posem en
l’horitzó 2050 veurem que, a dia d’avui, tot encara és
una mica intuïtiu. Preparem-nos pel futur i gaudim molt
del present.

Quin creu que ha de ser el model turístic a les comarques de Girona?
Crec que ha de ser potent, divers, innovador i socialment interessant. Ser un país desitjat i que les persones interessants del món vulguin venir aquí. Trobo que
les exigències professionals tendeixen a enfortir l’individu. Què aprenem dels de fora? Dels altres models
o proves de model turístics? La meva recepta seria:
respectar el món clàssic, innovar en la presentació i la
comunicació, i provar de fer algunes coses que no fa
ningú.
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Quin model turístic enveja de l’exterior?
No n’envejo cap. M’agrada molt la cooperació pública-privada i respecto moltíssim els emprenedors i els
professionals que s’han deixat la pell perquè el nostre
territori no fos terra de ningú. Em sap greu quan, en algunes coses anem malament, tendim a no voler-ho solucionar conjuntament. Em deia l’altre dia un bon amic
i molt bon professional: sents els silencis? Crec que les
comarques de Girona han tingut gent diversa que ha
arriscat i ho ha fet molt bé. Però conjuntament no tenim un full de ruta compartit.

Caldria potenciar el turisme de proximitat?
Per descomptat, i també l’espanyol. Va bé que vegin
que vivim pacíficament. A més, també hem d’explotar
mercats nous. Ara semblarà una bestiesa però a mi
m’agradaria que el nostre mercat fos el del món universitari d’arreu, i amb especial èmfasi de l’asiàtic.
Per exemple, el MACBA acaba de rebre la col·lecció
‘Tous’ del Metrònom format sobretot pel fons dels nostres artistes conceptuals. Això vol dir que turistes de
l’Índia, Corea, Xina i el Japó podran gaudir-ne i aprofitar per fer una estada a la Costa Brava Pirineu de Girona. El turisme aporta intercanvi, diàleg i a les persones
ens fa molt més obertes i simpàtiques.

A casa nostra tenim un valor patrimonial i cultural molt
gran. En som conscients o l’hem subestimat?
Tothom té el seu patrimoni. El patrimoni és un valor socialment construït. Si vivim perfectament sense aquesta consciència, el nostre patrimoni s’empetiteix. Crec
que el futur del patrimoni depèn de compartir-lo amb
el turisme, de la capacitat del turista de fer-se’l seu.

Qui té la responsabilitat d’incorporar la cultura dins
del nostre model turístic? Els polítics, els experts, o és
feina de tots?
Tots. Per què el món cultural de referència no està corresponsabilitzat amb el turisme? Contestar aquesta
pregunta ajudaria a millorar.
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BENVINGUTS A L’ASSOCIACIÓ
Nous socis
Donem la benvinguda a la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre al Restaurant l’Eixida
de Peratallada, Restaurant Can Blau i Restaurant Sant Grillat de Palamós.

Estar a prop de les persones ens fa diferents
Escoltar, parlar i fer. Tres paraules que defineixen el nostre compromís
amb tu. Escoltar és el primer pas per conèixer-te. Parlar on vulguis i
quan vulguis, per cercar junts les millors solucions. I sobretot fer, que
ens porta a continuar innovant i a contribuir a una millora responsable
i sostenible de la societat.
Més informació, a www.CaixaBank.cat/EscoltarParlarFer

Restaurant L’Eixida de Peratallada
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Restaurant Can Blau de Palamós

Restaurant Sant Grillat de Palamós

Associació

Associació

LA UNIÓ D’EMPRESARIS D’HOSTALERIA I TURISME
DE LA COSTA BRAVA CENTRE ENTREGA ELS
PREMIS I GUARDONS ‘TIMÓ’ 2019
L’empresa gironina Dispuig, dedicada a la distribució
d’aliments des de l’any 1944, va rebre el Premi Proveïdor Cooperativa per la qualitat del servei i dels seus
productes, i pel fet d’estar sempre al costat de les empreses del sector de l’hostaleria.
Durant l’acte també es va reconèixer a l’Hotel Barcarola, un establiment associat que durant el 2019 va celebrar 25 anys d’activitat empresarial.
Un cop entregats els guardons i premis, el vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona,
Jaume Dulsat va fer un discurs en el qual va destacar
la “solidesa del sector turístic” i la necessitat de “desenvolupar una activitat turística responsable social i ambientalment”. En aquest sentit, Dulsat també va recordar que “el sector està aconseguint arribar a un visitant
amb més poder adquisitiu i amb inquietuds pel territori
i els seus serveis turístics”.
Assemblea i ponència

Lliurament premis Timó 2019. Park Hotel San Jorge, Platja d’Aro.

El passat 28 de gener el Park Hotel San Jorge de Calonge va acollir la tradicional entrega de premis i guardons
‘Timó’ de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de
la Costa Brava Centre. La gran novetat d’enguany va ser
el format, ja que fins ara el lliurament de distincions es realitzava coincidint amb la Festa del Gremi, que sempre té
lloc a finals d’octubre. D’aquesta manera, el nou format va
permetre donar més protagonisme als reconeixements.
Els Timons d’Or corresponents al 2019 van ser per Josep Maria Casellas i TV Costa Brava. En el primer cas
es va voler reconèixer la feina realitzada al capdavant
de l’entitat. I és que cal recordar que Casellas va ser
president de Costa Brava Centre SCCL (1993 al 1998)
i de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la
Costa Brava Centre (2000 al 2006). “Han estat gairebé
20 anys de responsabilitats però també de complicitats,
d’aliances i d’amistats”, va assenyalar Casellas durant el
seu discurs. Pel que fa a TV Costa Brava, es va premiar
la tasca de divulgació, promoció i comunicació turística
a la Costa Brava. “La nostra vocació ha de seguir sent la
d’informar i donar veu a la gent del territori”, va explicar
Lluïsa Martínez, sòcia fundadora del mitjà.

Com a reconeixement a la tasca a favor del medi ambient, la sostenibilitat i la lluita contra la contaminació
marina, Estrella Damm va ser premiada amb el Timó
d’Argent. Després de deu anys abanderant l’estil de
vida mediterrani, l’empresa cervesera fundada a Barcelona l’any 1876 va voler donar visibilitat a l’emergència
ecològica a la qual està exposada el mar Mediterrani a
través d’una campanya integrada per dues peces: ‘Ànima’ (representació de la queixa d’un mar Mediterrani
en perill) i ‘Amants’ (reconeixement als bussejadors,
biòlegs, marins, investigadors, ONGs i divulgadors que
treballen per protegir la biodiversitat).

La jornada va arrencar amb la celebració de l’Assemblea
General Ordinària de Socis de la Unió d’Empresaris
d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, i posteriorment es va realitzar una ponència que va anar a
càrrec del Gerent de Vendes de Telefónica Empresas a
Catalunya, David Cucurull.
Durant la seva intervenció, Cucurull va parlar de la
transformació digital a les empreses, i va explicar com
Telefónica Empresas pot ajudar -en el context del sec-

Des de la seva fundació, el Grup Costa Brava Centre
sempre ha apostat per la qualitat. D’aquí que cada any
es faci entrega d’uns diplomes a les entitats que han dedicat esforços a la implantació de la qualitat en el sector turístic. Les empreses i institucions distingides amb
el diploma de qualitat 2019 van ser l’Hotel Es Portal
(Pals), el Restaurant Palau Lo Mirador (Torroella de
Montgrí), l’Hotel Barcarola (Sant Feliu de Guíxols), i les
àrees de platges dels Ajuntaments de Begur i Castelló
d’Empúries, respectivament.
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tor hoteler i de restauració- a superar el procés d’adaptació a través d’un espai multidisciplinar especialitzat
en Big Data, Analítica Avançada, IoT i intel·ligència artificial, entre d’altres.
A banda de David Cucurull, la ponència també va comptar amb les intervencions de Miquel Nieto, consultor
expert en temes d’Intel·ligència Artificial i Big Data; i
Gemma Oliver (iUrban), consultora d’innovació al CIC
de Telefónica.
Abans de l’entrega de guardons i premis, la presidenta de l’Associació, Bàrbara Hallé va tenir unes paraules
d’agraïment pels assistents i va insistir en “la necessitat
d’apostar per la qualitat, pel respecte pels professionals
que treballen a casa nostra, i per la preservació del nostre entorn natural per sobre de qualsevol interès individual i especulatiu”.

Aula Gastronòmica de l’Empordà
AVUI CUINO JO

CURSOS TEMÀTICS

TALLER DE PASQUA

EL PA I LES SEVES VARIETATS

TEMARI:
Coca de llardons
Bunyols de bacallà
Mona de Pasqua
La xocolata
Dates:
6, 7, 8 i 9 d’abril

Data: 30 d’abril
Horari: 17.00 h a 19.00 h
Durada: 2 h
Preu: 30.00 euros / pax

Horari:
9.00 h a 13.00 h
Preu:
52.00 € / pax

CONVENIS PROVEÏDORS
Proveïdors de l’Aula que han signat conveni per aquest any 2020:

sostenible
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Aula Gastronòmica de l’Empordà

Associació
Mar arrissada en el sector elèctric. L’hostaleria
notarà els efectes

Curs de “Gestió d’establiments de restauració”
Formació Contínua i gestionat per la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona.
L’objectiu d’aquesta formació és que els alumnes aprenguin els aspectes més destacats de la restauració, i que
adquireixin nocions relacionades amb el control de
l’economia de l’establiment, així com el manteniment
d’elements bàsics d’higiene i seguretat. Les persones
que s’inscriguin al curs podran obtenir un certificat
després de superar una avaluació final teòrica i la part
pràctica dels continguts.

L’Aula Gastronòmica de l’Empordà acollirà la formació
“Gestió d’establiments de restauració” els dies 14, 15,
16, 20, 21, 22, 23 i 28 d’abril. El curs, impartit per Bru
Monge Sala, està subvencionat pel Consorci per a la

La certificació, que també compta amb la col·laboració
de l’Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona (ESHOB), està adreçada a treballadors ocupats, autònoms
i d’economia social.
Els horaris del curs seran els següents: de 09:30h a
13:30h, excepte el 28 d’abril, que serà fins a les 11:30h.

Formació subvencionada de “Postres de restaurant”

El sector energètic es troba en un moment de canvis profunds. Alguns canvis poden dependre dels empresaris,
com la instal·lació de generació solar fotovoltaica per autoconsum o punts de càrrega de vehicles elèctrics... aquests
elements poden fer pujar o baixar la factura final de l’energia. El regulador sap que, degut a l’aparició d’aquests nous
elements de generació i consum, la corba de càrrega de
consum de tot el sistema elèctric està canviant i encara
canviarà més. Per aquest motiu, la CNMC ha publicat la
circular 3/2020 del 15 de gener que modifica l’estructura
de peatges d’accés de l’energia elèctrica. Aquest és només
un canvi més dels que s’han dut a terme però, de cara als
consumidors, aquest és possiblement el més important
de tots ja que ens afecta directament modificant la forma
com es facturarà l’energia en funció del mes i les hores que
consumim l’energia. Afortunadament per a tots, aquests
canvis no són immediats, però en uns mesos començaran
a aplicar-se aquestes noves condicions i cal estar preparat
i saber com ens afectarà.
Si fem una analogia amb el món nàutic, podríem dir que el
sector elèctric està com la mar arrissada, venen dificultats.
En un context com aquest en el qual, com a consumidors,
estem abocats a navegar en aquesta mar arrissada, l’única possibilitat que tenim si no volem sortir perjudicats o

Un altre dels cursos que tindrà lloc a l’Aula Gastronòmica de l’Empordà -i que també està subvencionat pel
Consorci per a la Formació Contínua i gestionat per la
Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona- és
el que realitzarà els dies 18, 18, 20 i 21 de maig. Es tracta de la formació “Postres de restaurant”.
El curs impartit per Rosa Jorba està adreçat a treballadors ocupats, autònoms, d’economia social i persones
en situació d’atur, i tindrà una durada de 16 hores (de
09:30h a 13:30h). Un cop superada l’avaluació final teòrica i pràctica dels continguts del curs, els participants
obtindran un certificat d’aprofitament del Consorci per
a la Formació Contínua, l’ESHOB i la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona.
Objectius:
- Elaborar i presentar diferents postres
- Conèixer les tècniques avançades per a l’elaboració de
postres pensants per a un restaurant.
- Reconèixer i saber utilitzar les noves matèries primeres utilitzades per a postres.

Per a més informació sobre cursos i activitats:
C/ del Turisme, 1
Tel. 972 60 00 69
Fax.972 60 01 12
a/e. aula@grupcostabravacentre.com
www.aulagastronomicadelemporda.com
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enfonsats, és avançar-nos a aquests canvis i aprofitar les
dificultats per aconseguir avantatges competitius respecte als altres.
Alguns d’aquests canvis importants són:
1. Deixar d’aplicar el període 6 (més econòmic) a l’agost a
les tarifes d’alta tensió.
2. La potència es facturarà segons els consums quart horaris també en subministraments de baixa tensió.
3. Deixar d’aplicar bonificació al terme de potència per
baixa potència demandada.
4. Penalitzar l’energia capacitiva.
5. Aplicació de peatges d’accés específics per a punts de
càrrega de vehicles elèctrics d’accés públic.
Com tots els canvis, poden ser vistos com a una amenaça però també com a una oportunitat per adaptar-se als
nous temps que vénen i sortir-ne beneficiat. La clau està
sempre en assessorar-se amb personal ben format i que
conegui bé el sector. Energestic, com a proveïdor de l’associació en temes d’energia des de fa ja uns quants anys,
ho venim fent a diversos associats amb un alt grau de satisfacció. Esperem poder continuar ajudant-vos a sortir
victoriosos en aquesta mar a difícil navegació.

Pla de Qualitat

Pla de Qualitat

QUÈ SÓN ELS ODS I COM PODEN CONTRIBUIR EN
EL TURISME?

QUÈ PUC FER PER CONTRIBUIR-HI?

COM PUC AVALUAR EL SEU ASSOLIMENT?

Acabar amb la pobresa en totes les seves formes i en tot el
món

1.1 Es fomenta la col·laboració entre l’administració, les entitats i les empreses turístiques en campanyes i iniciatives amb
finalitats socials.

El desenvolupament del turisme sostenible, i la seva incidència en les comunitats,
pot vincular-se amb els objectius nacionals de reducció de la pobresa, amb els
relacionats amb la promoció de l’emprenedoria i els petits negocis, i amb l’apoderament dels grups menys afavorits, en
particular les dones i els joves.

Què són els ODS?
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.

Acabar amb la fam, augmentar la seguretat alimentària, millora de la nutrició i promoció de l’agricultura sostenible

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.

El turisme pot estimular la productivitat
agrícola al promoure la producció, l’ús i la
venda de productes locals en les destinacions turístiques i la seva plena integració
en la cadena de valor del sector. A més,
l’Agroturisme, un segment en creixement,
pot complementar les activitats agrícoles
tradicionals.

Com pot contribuir el turisme als objectius
de desenvolupament sostenible?

sistema d’indicadors permet fer seguiment dels avenços que les diferents destinacions o equipaments turístics poden fer per tal que
la seva activitat es porti a terme adaptant-se i tenint en compte els
principis de sostenibilitat.

El turisme sostenible es troba fermament posicionat en l’agenda pel desenvolupament post
2015. Per complir aquesta agenda, però, és
necessari un marc d’implementació clar, un finançament adequat i inversió en tecnologia,
infraestructura i recursos humans.

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.

Conscients d’aquesta oportunitat, resulta necessari desenvolupar indicadors i estàndards
internacionals vàlids que puguin controlar i
canalitzar el poder del fenomen turístic, convertint-la així en una activitat responsable, i
perseguint el desenvolupament del sector en
termes de sostenibilitat, per assegurar la seva
supervivència a llarg termini. La definició d’un

La contribució del turisme al creixement
econòmic i al desenvolupament també
pot tenir un efecte col·lateral en la salut
i el benestar. L’entrada de divises i els impostos procedents del turisme poden reinvertir en atenció i serveis de salut.

ncolomer@grupcostabravacentre.com
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2.1 Es desenvolupen accions de foment i recolzament en l’adquisició de productes provinents de l’agricultura sostenible
local.
2.2 S’implementen sistemes de control de seguretat, higiene i
qualitat alimentària degudament procedimentats i es milloren
els hàbits alimentaris i nutritius de la població local.
2.3 Es desenvolupen mesures per evitar el malbaratament alimentari mitjançant la promoció de bones pràctiques.

3.1 Desenvolupar un sistema eficient de seguretat per prevenir, controlar, informar públicament i donar resposta davant
possibles perills que atenen contra la salut i la integritat física
de residents i visitants.
3.2 Assegurar el desenvolupament, promoció i priorització de
productes i activitats turístiques saludables.
3.3 Reforçar la capacitat de contribuir a la millora de l’assistència sanitària oferta en els nuclis turístics.
3.4 Millorar la capacitat per identificar, prevenir, planificar i donar resposta als riscos ambientals i emergències reals i potencials que atemptin contra la salut i integritat física de residents
i visitants.

Garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge continu per a tots
Perquè el turisme prosperi cal una força
de treball degudament formada i competent. El sector pot aportar incentius per
invertir en educació i en formació professional i ajudar a la mobilitat laboral a
través d’acords transfronterers sobre
qualificacions, estàndards i certificacions.
Particularment, els mitjans dedicats a l’educació haurien de beneficiar als joves, les dones, les persones grans, les poblacions
indígenes i les persones amb necessitats especials.

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

1.3 Es desenvolupen projectes de cooperació internacional, solidaris, d’acció humanitària o assistència en turisme sostenible.

2.4 Es planifica l’expansió territorial del desenvolupament turístic .

Garantir una vida sana i promoure el benestar de tots, en totes les edats

El turisme pot contribuir directa o indirectament a tots els objectius. Concretament el turisme apareix en les metes dels objectius 8, 12
i 14, que estan respectivament relacionats amb
el desenvolupament econòmic inclusiu i sostenible, el consum i la producció sostenible, i l’ús
sostenible dels oceans i els recursos marins.

1.2 Es desenvolupen mesures per a maximitzar els beneficis
econòmics del turisme per a la comunitat d’acollida i creació de
vincles estables amb l’economia local de la destinació i altres
activitats econòmiques de l’entorn.
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4.1 Es disposa de capacitat formativa de qualitat, inclusiva i
adaptada a les necessitats reals dels actors involucrats, així
com de formació específica en matèria de sostenibilitat turística.
4.2 Es desenvolupen activitats educatives i de divulgació sobre
el turisme i desenvolupament sostenible.
4.3 Es fomenta la col·laboració d’entitats, institucions, centres
educatius i formatius per al desenvolupament d’iniciatives i
projectes relacionats amb la sostenibilitat aplicada al sector
turístic, en tots els nivells.
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VUITENA EDICIÓ DELS SOPARS MARIDATS DELS
RESTAURANTS I CELLERS DE L’EMPORDÀ
aquest producte tan nostrat. L’elecció de l’Anxova com a fil
conductor de la campanya no és casual. L’aposta per la proximitat i la qualitat del producte han sigut raons de pes per
incorporar-la dins la campanya gastronòmica. A més, els
menús també inclouen productes de Marca de Garantia
de l’Empordà, i es pot degustar oli de la DOP Oli de l’Empordà i d’Herbes de l’Empordà.

Presentació Sopars Maridats 2020. Hotel Carlemany, Girona.

El Pati Verd de l’Hotel Carlemany de Girona va acollir el
passat 17 de febrer la presentació de la 8a edició dels ‘Sopars Maridats’, un acte que va comptar amb la presència
dels representants dels col·lectius gastronòmics La Cuina
de l’Empordanet i La Cuina del Vent, i de la DO Empordà.

Els àpats dels ‘Sopars Maridats’ es realitzen als diferents
restaurants de La Cuina de l’Empordanet i La Cuina del
Vent, i sempre amb l’acompanyament dels vins dels cellers
de la DO Empordà. Els preus dels sopars oscil·len entre
els 45 i els 65 euros (IVA inclòs), i les reserves es poden fer
trucant directament a cada restaurant.
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DIA

21
21 FEBRERS’AgaróT. 972 28 20 96

FEBRER
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Platja de Pals
28Sa Punta

Sa Punta

Pals63 64 10
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El 93
Roser
T. 972 52
58 2
L’Escala
T. 972
El Roser
2 77 11 02

20

27

20

27L’Escala

Origen dels ‘Sopars Maridats’
Aquesta campanya va néixer amb l’objectiu d’oferir una
proposta gastronòmica en un sentit total, empordanesa i
d’alta qualitat. També d’enfortir i consolidar relacions entre els cellers i els restaurants, que són els dos col·lectius
que fonamenten la riquesa de la gastronomia empordanesa. Així com d’aconseguir dinamitzar el sector en una època de l’any on hi ha poc moviment turístic a la zona, mobilitzant els públics locals i nacionals.
A la pàgina web (www.soparsmaridats.com) podreu trobar
i descarregar tota la informació sobre la campanya i les notícies, així com els menús, que s’aniran penjant esglaonadament atès que aquests estan elaborats amb productes
de temporada. Les etiquetes per participar de la campanya
a les xarxes socials són: #soparsmaridats2020 #soparsmaridats #sm2020 #cuinaempordanet #cuinadelvent i
#doemporda.
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En l’edició d’enguany l’Anxova de l’Empordà té un gran
protagonisme, ja que les elaboracions principals inclouen
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*la Vinyeta
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MARÇ

Els encarregats de presentar la campanya gastronòmica van ser, precisament, Vicenç Fajardo (president de La
Cuina de l’Empordanet), Roser Bronsoms (presidenta de
La Cuina del Vent) i Carles Xuriguera (president de la Comissió de Promoció del Consell Regulador de la DO Empordà).

Durant la campanya ja vigent -tots els divendres del 21 de
febrer al 29 de maig (excepte per Setmana Santa)- hi ha
un total de 29 àpats confeccionats per parelles formades
per un cuiner i un cellerer, que treballen conjuntament per
oferir la millor combinació entre els plats i els vins que formen el menú.

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

EXPOSICIÓ ‘PARANT TAULA’

LA MARCA ‘PETITS GRANS HOTELS DE CATALUNYA’ ÉS GUARDONADA DURANT LA 14ª EDICIÓ DELS PREMIS G!

El passat 12 de febrer la Revista Baix Empordà i Empordà Gastronòmic van dur a terme la seva presentació
aprofitant el marc de l’exposició Parant Taula, al Terracotta Museu de La Bisbal d’Empordà.

L’Auditori de l’Ateneu de Banyoles va acollir el passat
13 de febrer els Premis G!, la gran festa del turisme
gironí. I sense cap mena de dubte, un dels moments més
especials de la nit va ser quan es va atorgar el XIV Premi
Xiquet Sabater a ‘Petits Grans Hotels de Catalunya’.

de la restauració. En aquest sentit, la incorporació de La
Cuina de l’Empordanet al projecte ha permès donar a
conèixer la qualitat de la cuina i dels productes del territori i, al mateix temps, també ha servit per mostrar un
ofici tradicional i emblemàtic com el de ceramista.

L’exposició temporal, que va quedar oficialment inaugurada el divendres 25 d’octubre del 2019, és el resultat
de la iniciativa impulsada per La Cuina de l’Empordanet
i l’Associació de Ceramistes de la Bisbal.
L’acte organitzat pel Patronat de Turisme Costa Brava
Girona va reunir a unes 200 persones, entre autoritats,
guardonats i representants del sector turístic de la
demarcació. Entre els presents hi havia el president de
la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa
Brava Girona, Miquel Noguer; el delegat del Govern
de la Generalitat a Girona, Pere Vila; el subdelegat del
Govern espanyol a Girona, Albert Bramon; i el director
general de Turisme, Octavi Bono.

Els visitants a l’exposició i a la presentació van poder
contemplar les 20 vaixelles representatives de cada
restaurant del col·lectiu que, durant tres mesos, han estat exposades al museu.
Durant l’acte un dels nostres xefs, en Joan Carles d’Es
Portal Hotel Gastronòmic, va preparar un arròs per les
200 persones que hi van assistir.

Binomi gastronomia - ceràmica
La mostra ‘Parant taula’ va néixer amb l’objectiu de promocionar la ceràmica local però aquest cop s’ha fet un
pas endavant, i s’ha volgut enfortir el vincle amb el món

Presentació Parant Taula. Terracotta Museu de la Bisbal d’Empordà

La presidenta de PGHC, Eva Lladó, i el president
de Costa Brava Verd Hotels, Jordi Mias, van ser els
encarregats de pujar a l’escenari per recollir una distinció
que anualment reconeix a un projecte empresarial que
hagi contribuït al desenvolupament del turisme en les
comarques de Girona. A l’acte celebrat a la capital de
Pla de l’Estany també hi van anar altres representants
d’aquesta marca creada ara fa 16 anys.

NOVES INCORPORACIONS I NOU CATÀLEG DE COSTA BRAVA VERD
HOTELS
Durant l’any 2020 es va confirmar l’alta de 4 nous socis a
la marca Costa Brava Verd Hotels. Es tracta de:
- Les Illes** (L’Estartit, Baix Empordà)
- Vall de Bas**** (Joanetes, La Garrotxa)
- Arcs de Monells**** (Monells, Baix Empordà)
- Hotel Oma****s (Sant Feliu de Guíxols, Baix Empordà)

Polígon Industrial de Rosanes, Carrer França, 5,
08769 Castellví de Rosanes, Barcelona
Tel. 937 73 67 70

Aquestes noves incorporacions s’inclouran al nou catàleg
de Costa Brava Verd Hotels 2020, que es publicarà
durant el mes de març. La nova edició del catàleg inclou
els 43 hotels que formen part de la marca.

info@olisbargallo.com
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CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS ESTRANGERS
Què haig de tenir en compte si contracto a
personal estranger?
• Ciutadans de la Unió Europea
Si és ciutadà de la Unió Europea, d’Estats membres de
l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i Suïssa, pot accedir lliurement al
mercat de treball espanyol, amb els mateixos drets que
els nacionals.
Pot romandre durant 3 mesos al país buscant ocupació,
passat aquest temps s’ha de realitzar la seva inscripció
en el Registre Central d’Estrangers i s’expedirà un certificat de registre, sempre i quan compleixi amb un dels
següents requisits:
1. Ser treballador a Espanya per compte aliè o per compte
propi
2. Disposar de recursos econòmics suficients, pel treballador i per a la família, i tenir una assegurança de malaltia
amb cobertura completa.
3. Ser estudiant matriculat en un centre reconegut, disposar de recursos econòmics suficients i tenir una assegurança de malaltia amb cobertura completa.
Cal destacar que, malgrat es pot contractar amb passaport a treballadors comunitaris, la retenció serà d’un 19%
per no ser residents. Per aquest motiu, és interessant demanar un NIE i obtenir un permís de residència per tributar amb normalitat.

El requisit imprescindible perquè una persona pugui entrar a Espanya és el Visat, es tracta d’una autorització
expedida per l’ambaixada o el consolat d’Espanya al país
d’origen, i es reflecteix en el passaport mitjançant un segell, una etiqueta o un document a part que la persona
estrangera ha de presentar a la duana corresponent del
país d’entrada.
Per sol·licitar l’autorització de treball es necessita una
oferta de treball superior a un any i una sèrie de documents de l’empresa; per renovar el permís s’ha de demostrar activitat laboral habitual i aportar un contracte
de futur superior a tres mesos més els documents d’identificació de l’empresa. A més, l’autorització de treball per
compte d’altre no permet treballar per compte propi i viceversa. Cal fer el corresponent canvi d’autorització d’un
règim a l’altre.

Comprovar la vigència de la documentació d’aquests treballadors i recordar que l’empresa és responsable de revisar que tots aquests permisos no estiguin caducats en el
moment de la contractació ja que, si no, estaríem en una
situació de frau de llei i les sancions per contractar a una
persona sense papers són molt elevades.		

Què em pot passar?

En conseqüència, l’empresari o empresària incorre en
una infracció per cadascun dels treballadors estrangers
ocupats en situació irregular. Cada multa pot variar entre els 10.001 euros fins als 100.000 euros. L’import en
qüestió s’incrementarà en la quantia que resulti de calcular el que hagués correspost ingressar per quotes de Seguretat Social i altres conceptes de recaptació conjunta,
des de l’inici de la prestació de serveis del treballador o
treballadora estranger fins a l’últim dia en què es constati
la prestació, d’acord amb el que disposa l’article 48 de la
Llei 62/2003.
Per tal que les persones immigrants puguin treballar a Espanya, no hi ha prou amb que tinguin feina, també han de
tenir Visat de Residència i Autorització de treball.

El fundador de l’Hotel Rigat Park & Spa de Lloret de
Mar, membre de Costa Brava Hotels de Luxe, va ser
guardonat amb aquest premi en la XIV edició dels
Premis G! que es va celebrar el 14 de febrer a l’auditori de l’Ateneu de Banyoles. Aquest guardó és un
reconeixement a la trajectòria professional, dedicació, esforç, valors i virtuts en el desenvolupament del
turisme a les comarques de Girona.

Park’s s’incorpora com a nou proveïdor de la Cooperativa
L’empresa es dedica a la construcció i manteniment
d’espais lúdics i esportius, així com equipament urbà
de la màxima qualitat. Tots els seus jocs compleixen
les normes UNE EN-1176 i ISO 9001. No dubteu en
contactar-los per als vostres projectes i instal·lacions
a l’aire lliure! Trobareu el seu contacte a:

Què podem fer?

La contractació de persones estrangeres sense haver
obtingut, amb caràcter previ, l’autorització de treball
corresponent constitueix una infracció qualificada com a
molt greu.

• Ciutadans no comunitaris:

Filipo Rigat, premi ‘Josep Pujol i Aulí’

www.cooperativacostabravacentre.com

Jornada sobre energia fotovoltaica
El passat 26 de febrer, Mediamarkt Business i Green
Electric van realitzar una interessant presentació en
la que van resoldre els dubtes dels assistents sobre
marc normatiu, característiques de les instal·lacions,
possibilitat de finançament, rendibilitat i molts altres
temes. A causa de l’èxit de la jornada, esperem fer-ne
una nova convocatòria ben aviat.

Empordà Gestió
Oportunitat: Restaurant en lloguer a primera línea de mar
a l’Escala.
Fantàstiques vistes, totalment equipat, modern i actual.
Cuina per començar a funcionar immediatament. Primer pis
amb bar, petita sala i terrassa, segon pis amb sala principal i
grans finestrals sobre el mar. Aforament total 113 pax

Sens perjudici de l’explicació anterior, els articles 55.6 de
la Llei orgànica 4/2000 i 245.5 del Reial decret 557/2011,
del 20 d’abril, recullen, com a sanció accessòria, la clausura de l’establiment o local de sis mesos a cinc anys.
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Més informació a:
tmarques@grupcostabravacentre.com o tel. 972 60 00 17
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Proveïdors Cooperativa

Breus
APERITIUS
Frit Ravich
Albert Taberner - 972 858 008
Pepsico Foods
Joan Rabassa - 690 63 44 66

Presentació BforPlanet
El 30 de gener La Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre va assistir a la presentació BforPlanet que va tenir lloc al Palau de la Música Catalana,
a Barcelona. Un esdeveniment d’abast global sobre desenvolupament sostenible que organitza Fira Barcelona
amb el compromís que té davant els reptes proposats per
l’Organització de les Nacions Unides.

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

La consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Agenda 2030 és un desafiament en el qual
empreses, institucions i tots els sectors de la societat civil hem d’estar implicats. BforPlanet és el primer esdeveniment global sobre sostenibilitat i se celebrarà del 26 al 28 de maig a la Fira Barcelona.

Debat Turisme 2020
Debat Turisme 2020 és una iniciativa organitzada per la Taula Gironina de Turisme i l’Agència Catalana de Turisme,
on es debat sobre el nostre sector.
En aquest context, el passat 30 de gener es va dur a terme la jornada ‘L’oferta turística a les comarques gironines:
Present i futur’, on hi va assistir la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, celebrada al Palau
de Congressos de Girona.

Amb la voluntat de seguir debatent sobre el turisme a les comarques gironines, està previst que ‘Debat 2020’ també arribi
properament a Roses, Olot, Platja d’Aro i Lloret de Mar.

MATALASSOS I BASES
Astral
Ramón Juanmartí - 647 622 796
Sonpura
Alberto Villalobos - 696 429 914

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

Aquest acte, organitzat per Eurecat, es va celebrar el 30 de gener a la Casa
Milà (La Pedrera), a Barcelona. De la jornada es va extreure una idea molt clara: imaginar el futur del sector turístic tot fent possible convertir els reptes de
la digitalització i la sostenibilitat en oportunitats.

PLATS CUINATS
Cuinats Jotri
Josep Soler - 972 39 65 61
VINS I LICORS
Vins i licors Grau
Jordi Grau - 972 301 835

IV Nit Del Turisme Empordanès

CONTRA EL FOC
Ignifugacions Generals
Ricard Juscafresa - 972 172 353
Seremex
Àlex Sanz - 902 105 070

El nou pavelló del Casino Castell de Peralada va acollir el passat 30 de
gener la quarta edició de la Nit del Turisme Empordanès, organitzada
per l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà i presidida per la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón.
A l’acte, on hi va assistir la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme
Costa Brava Centre, es va homenatjar a dotze empresàries de l’hostaleria de l’Alt Empordà i totes les dones que han dedicat la seva vida al
sector i que no han tingut la visibilitat i el reconeixement que es mereixien. També es va homenatjar a l’hoteler Xavier Travé, acabat de jubilar.
La Nit es va complementar amb un sopar gastrosolidari cuinat per la
Cuina del Vent, que va recollir 2.500 euros a favor de l’associació Ona.

INTERNET I TELECOMUNICACIONS
Inforcelrà
Jaume Vidal - 972 49 24 27

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

OLIS
Olis Bargalló
Mireia Rovira - 93 773 67 70

La Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre va assistir a
l’acte de presentació del Centre d’Excel·lència in Tourism Innvation (CoE), una
iniciativa compartida entre els sectors públic i privat per afavorir la innovació,
la sostenibilitat i la competitivitat de destins i empreses turístiques.

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

MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS
Complet
Antoni/Joan Reinoso - 681 34 79 64
Indegamma
Albert Cid Ramon - 938 718 023
PEC
Ginés Guillén - 972 208 387

GELATS I LÀCTICS
Arasi Phasi
Anna Maria Fàbrega - 972 171 197
Frigorífics del Moral
Joan Invernon - 669 395 318

Presentació CoE in Tourism Innovation

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

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

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

Durant el debat es va posar en valor l’oferta turística de les comarques gironines i la seva potencial iniciativa de futur. Un dels
ponents participants va ser Jordi Mias, president de la marca
‘Costa Brava Verd Hotels’.

Green Elèctric
Sergi Illa - 972 64 10 10
Grup Aiterm
Belén Feliu Díaz - 972 502 566

MOBILIARI I PARAMENT
Cadirafina
Lluís Espada - 938 890 684
Complet Hotel
Antoni Reinoso - 630 827 765
Lifra Contract
Elisenda Deordal - 93 886 37 38
PISCINES, JARDINS I SAUNES
Neda Pool
Albert Ros - 972 600 534
Park’s
Mª Àngels Parés - 972 170 013
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
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
Joel Devesa - 618 758 117

ELECTRÒNICA
Mediamarkt
Oscar Domingo - 972 01 07 15

EQUIPAMENT I PRODUCTES DE NETEJA
Lluís Costa Ros - Henkel
Lluís Costa - 972 830 521
Minea Química
Jesús Frigola- 972 232 611

ESTALVI ENERGÈTIC I GESTOR
D’INSTAL·LACIONS
ACV España Soluciones
Noelia González - 93 759 54 51

SERVEIS DE NETEJA
Centre ocupacional i especial de treball
Tramuntana
Pere Cañigueral - 972 305 629

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
ASSESSORAMENT RESTAURACIÓ I CUINA
Agar
Xavier Beltran - 676 718 333
ARQUITECTURA I INTERIORISME
Anna Sabrià i Jordi Ginabreda
Anna Sabrià - 636 476 036
Ddisseny
Josep Maria Romo - 972 805 519
ESDEVENIMENTS
Event DJ
Rafael Selva - 670 266 090
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 - 645 781 484
REGAL PUBLICITARI
Publiobsequi
Albert Quintilla - 972 76 93 93
SUBMINISTRES I EQUIPAMENT
Massegur
Salvador Jerez - 972 46 92 00
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
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