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BENVINGUTS A L’ASSOCIACIÓ

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DAVANT LA
COVID-19: MANUALS I FORMACIÓ A LA VOSTRA
DISPOSICIÓ

Nous socis
Donem la benvinguda a la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre a Casa Santa Elena,
Bar Jarana, La Cerveseria de l’Estartit i Hotel La Bionda.
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La Cerveseria de L’Estartit

Hotel La Bionda de Begur

SALA

Des del departament de formació de la Unió
d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava
Centre, juntament amb el departament de qualitat
Q-Global de la Cooperativa Costa Brava Centre, hem
creat unes píndoles en format vídeo que mostren els
protocols de seguretat i higiene que han d’establir i
mantenir els treballadors del vostre establiment.
Es tracta de 5 vídeos (departaments de recepció, pisos,
cuina, sala i manteniment) que van acompanyats d’uns
manuals de prevenció de la COVID-19, un per cada
departament.
També hem dissenyat una formació presencial a mida
sobre mesures de protecció i prevenció davant la
COVID-19, de 3 hores de durada, on el formador es pot
desplaçar al vostre establiment i pot adaptar la formació
segons les vostres necessitats. Tant l’establiment
com els participants rebran un certificat acreditatiu
d’assistència.

RECEPCIÓ

S

ÀREA DE PISO

MANTENIMENT

Objectius de la formació:
- Donar a conèixer els requisits establerts pel protocol
de prevenció de la COVID-19 segons les normatives
governamentals.
- Donar les eines al personal del sector turístic per
implantar els protocols establerts.
- Donar exemples pràctics per facilitar la comprensió
dels protocols de prevenció de la COVID-19.
- Sensibilitzar a l’empresariat i al personal en la
importància de seguir els protocols establerts per les
autoritats competents.

El curs és 100% bonificable per a treballadors fixes i
fixes discontinus (estiguin o no en expedient de regulació
temporal d’ocupació). Totes les empreses disposeu d’un
crèdit anual per a formacions. Demaneu-nos quin és el
vostre crèdit.

Sol·liciteu pressupost: mdiaz@grupcostabravacentre.com
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LA UNIÓ D’EMPRESARIS D’HOSTALERIA I TURISME
COSTA BRAVA CENTRE JA DISPOSA DE PERFIL A
INSTAGRAM
van publicar les cares dels propietaris dels establiments
socis que hi van participar, junt amb el lema “Ells ens fan
feliços”.
A partir de llavors, s’han anat publicant notícies d’interès,
accions de l’entitat, publicació dels establiments que
oferien el servei de “delivery” i/o “take away” durant el
confinament i, durant les darreres setmanes, s’estan
anunciant les obertures dels establiments que reobren
les seves portes de nou.
Arrel de la crisi sanitària esdevinguda per la Covid-19,
des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa
Brava Centre es va donar prioritat a una necessitat que
ja venia sent-ho des d’inicis d’any, el fet de crear un perfil
nou a través de la xarxa social Instagram.
La Unió ja està present a Facebook i a Twitter des d’on,
periòdicament, es van publicant totes les novetats i
notícies que s’esdevenen tant al sector turístic com a
l’entitat. No obstant, aprofitant la campanya “Fem costat
als nostres hostalers”- on molts dels socis de l’associació
hi van participar-, es va voler donar valor a aquesta
nova via de comunicació, cada vegada més utilitzada i
reconeguda pels usuaris.
Amb la campanya es va voler donar suport al sector de
la hostaleria i la restauració i, durant diversos dies, es

El perfil es va obrir el passat 7 d’abril i, des de llavors,
s’han fet 25 publicacions i ja son 570 els usuaris que
segueixen a l’entitat en aquesta xarxa mundialment
famosa.

Podeu seguir a la Unió a través de les següents xarxes
socials:
Facebook:
www.facebook.com/grupcostabravacentre
Twitter: https://twitter.com/UnioCBC
Instagram:
www.instagram.com/uniohostaleriacostabravacentre

TOTA LA INFORMACIÓ RELACIONADA AMB LA
COVID-19 DISPONIBLE A LA NOSTRA WEB
Des de l’inici de l’estat d’alarma en relació a la Covid-19 i
fins al dia d’avui, des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria
i Turisme Costa Brava Centre s’han mantingut als socis
constantment informats de totes les novetats, articles i
lleis establertes durant tot el procés.
Tota aquesta informació i molt més la trobareu a la
nostra pàgina web del Grup Costa Brava Centre (www.
grupcostabravacentre.com) , dins l’apartat “Notícies
d’últim moment – Covid19”. Allà trobareu totes les
circulars que s’han enviat des de l’Associació a partir del
dia 12 de març i fins a l’actualitat.
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Pla de Qualitat
QUÈ SÓN ELS ODS I COM PODEN CONTRIBUIR EN
EL TURISME? II
Què són els ODS?
Tal com us vam explicar en 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.
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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.
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

QUÈ PUC FER PER CONTRIBUIR-HI?

COM PUC AVALUAR EL SEU ASSOLIMENT?

Aconseguir la igualtat de gènere i donar poder a totes les dones i les nenes

5.1- Es generen plans i polítiques d’igualtat fomentades per entitats públiques i pels principals actors del sector turístic.

El turisme pot apoderar a les dones de
múltiples formes, i en particular mitjançant la provisió de llocs de treball i oportunitats de generació d’ingressos en empreses grans, mitjanes i petites, relacionades
amb el turisme. Sent un dels sectors amb
un major percentatge de dones ocupades
i emprenedores, el turisme pot servir per alliberar el potencial de les dones i ajudar-les a participar plenament i a emancipar-se en tots els àmbits de la societat.

5.2- Es promouen unes condicions laborals en condicions
d’igualtat de gènere que impulsen l’apoderament femení.

Garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l’aigua i el
sanejament per a tothom

6.1- Es realitzen anàlisis i controls periòdics de seguretat i qualitat de les masses d’aigua d’ús i consum ubicades en els espais
turístics, incloent les consideracions relatives als canvis climàtics
i les seves conseqüències sobre la disponibilitat del recurs, sobretot en els períodes de màxima afluència turística.

5.3- Es desenvolupen programes específics pel desenvolupament i apoderament de la dona i la seva inclusió en tots els
nivells i en tots els sectors relacionats tant directa com indirectament amb el turisme, basats sobre diagnòstics específics i
complets d’accions i sistemes de monitoratge adequats.

�
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El turisme pot desenvolupar un paper essencial per aconseguir l’accés a l’aigua i
la seguretat, així com la higiene i el sanejament per a tothom. L’ús eficient de l’aigua en el sector turístic, juntament amb
mesures de seguretat apropiades, gestió
d’aigües residuals, control de la contaminació i eficiència tecnològica, poden ser clau per salvaguardar
els nostres recursos més preuats.

6.2- Es desenvolupen programes i iniciatives d’ús eficient d’aigua
en el sector turístic, per calcular i disminuir la petjada hídrica.
6.3- Es desenvolupen campanyes de sensibilització i informació
sobre l’estalvi d’aigua dirigides als turistes, als visitants i la indústria turística, així com a la població en general.
6.4- S’apliquen polítiques per l’eliminació de la contaminació de
l’aigua i dels residus no tractats i incontrolats, així com per la prevenció dels residus de productes químics i biològics perillosos.
6.5- Es promou la captació i utilització segura de l’aigua de pluja,
el reciclatge i la reutilització segura del recurs hídric i la protecció dels ecosistemes d’ús turístic.
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QUÈ PUC FER PER CONTRIBUIR-HI?

COM PUC AVALUAR EL SEU ASSOLIMENT?

Garantir l’accés a una energia assequible, fiable, sostenible i
moderna per a tothom

7.1- Desenvolupar programes i iniciatives d’ús eficient de
l’energia en el sector turístic.

Sent un sector que requereix una aportació energètica substancial, el turisme pot
accelerar el canvi cap a les energies renovables i incrementar la seva quota en la matriu energètica mundial. Per conseqüència,
al promoure unes inversions sòlides i a
llarg termini en fonts d’energia sostenibles,
el turisme pot ajudar a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, mitigar el canvi climàtic i impulsar solucions energètiques noves i innovadores en àrees urbanes, regionals i remotes.

7.2- Comprometre’s amb l’ús de fonts d’energia renovables
en el destí i en el sector, incloent l’autoproducció, l’adquisició
d’energia verda, els sistemes passius en l’edificació, així com
l’existència de marcs reglamentaris proactius i incentius.

Promoure el creixement econòmic continu, inclusiu i sostenible, feina productiva i decent per a tothom

8.1- Es desenvolupen marcs jurídics o convenis que garanteixin
la protecció dels drets laborals, la seguretat dels treballadors i la
lluita contra qualsevol forma de discriminació laboral.

El turisme és una de les forces matrius del
creixement econòmic mundial i actualment
responsable de la creació d’1 de cada 11
llocs de treball. Donant accés a oportunitats de treball decents en el sector turístic,
la societat, i en particular els joves i les dones, poden beneficiar-se de la millora de les
capacitats i del desenvolupament professional. La contribució
del sector a la creació de llocs de treball es reconeix a l’objectiu
8.9: “Fins al 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques encaminades a promoure un turisme sostenible que ajudi a crear llocs
de treball i promoure la cultura i els productes locals”.

Construir infraestructures resistents, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació
El desenvolupament del turisme necessita infraestructures públiques i d’origen
privat de qualitat i un entorn innovador. El
sector pot també incentivar als governs
nacionals per tal que renovin les seves
infraestructures i modernitzin les seves
indústries, fent-les més sostenibles, més
eficients en termes d’utilització de recursos i més netes, ja que
tot això pot ser una forma d’atreure els turistes i a altres fonts
d’inversió estrangera. A més, tot això hauria de facilitar una industrialització més sostenible, quelcom necessari per el creixement econòmic, el desenvolupament i la innovació.

EL GRUP COSTA BRAVA CENTRE DESENVOLUPA I
PROPOSA ALS AJUNTAMENTS UN MODEL ÚNIC DE
TERRASSES PER AQUEST ESTIU A LA COSTA BRAVA

7.3- Desenvolupar campanyes de sensibilització, guies i recursos formatius i informatius sobre l’estalvi energètic dirigits als
turistes, als visitants i a la indústria turística.

8.2- Es generen disposicions relatives a la conciliació laboral en
el sector turístic, i a la incorporació de col·lectius menys afavorits, incloent els joves.
8.3- Es desenvolupen mesures orientades a la generació de llocs
de treball qualificat i segur i s’afavoreix l’emprenedoria en activitats i serveis turístics sostenibles.
8.4- Es promou la modernització, la diversificació i la innovació
tecnològica en el sector turístic, amb l’objectiu d’augmentar tant
la productivitat, sobretot en aquelles tasques que requereixen
un ús intensiu de mà d’obra, com el turisme sostenible, la promoció de la cultura i l’ús de productes locals.

9.1- Es desenvolupen iniciatives, projectes i directrius orientades a la consolidació i promoció d’infraestructures sostenibles
per el turisme, incloent àmbits de la planificació dels usos del
sòl i el territori, l’edificació i l’allotjament, les comunicacions, la
mobilitat, l’energia o el cicle de l’aigua.
9.2- Es garanteix l’accés a les infraestructures i atraccions generades pel turisme per part de la població resident.
9.3- Es desenvolupen iniciatives i projectes capaços de mobilitzar l’ús de les tecnologies de la informació per generar activitats turístiques responsables i models de gestió intel·ligents i
sostenibles en l’ús dels recursos.
9.4- En la planificació es té en compte la resistència de les infraestructures i estructures d’ús turístic.
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Arrel de l’entrada de la regió sanitària de Girona a la fase
1 de desconfinament el passat 18 de maig, i de l’obertura
de les terrasses de bars i restaurants amb mesures restrictives poc detallades pel govern espanyol, des del departament de consultoria –Qglobal- del Grup Costa Brava
Centre es va desenvolupar una proposta dirigida als ajuntaments de la Costa Brava per tal de resoldre els dubtes
que generaven.

Tots els estudis i informes afirmen que la recuperació de
l’activitat turística anirà especialment vinculada a la sensació de seguretat que siguin capaços de transmetre els
establiments i les destinacions. En aquesta línia i per tal de
generar la complicitat publicoprivada necessària, el Grup
Costa Brava Centre va preparar aquesta proposta que,
més enllà de la distribució física de taules i cadires, incloïa
recomanacions i protocols d’actuació a seguir.

Aquestes mesures partien de la reducció del nombre de
cadires i no donava paràmetres de persones per metre
quadrat. Donat que els ajuntaments de la Costa Brava
acostumen a donar les llicències d’ocupació en aquesta
mesura no contemplada, des del Grup Costa Brava Centre
es va generar una proposta que es fonamentava en l’amplada de passadissos, la distància entre taules i la creació
d’un espai de recepció per poder calcular la capacitat de
cada terrassa.

Onze dels dinou municipis de la Costa Brava Centre van
decidir prendre com a referència aquest model de distribució de terrasses per adaptar-lo de la manera més adequada a la idiosincràsia dels seus respectius municipis de
cares a aquest estiu, amb el propòsit de complir amb la
normativa de desescalada del confinament i de captar als
usuaris, aportant-los seguretat i confiança.

S’entenia que, només així, es podia generar un model que,
a banda de complir amb la normativa dictada i els protocols de seguretat, fos capaç de generar confiança entre els
potencials usuaris en aquella nova fase.
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Sota les directrius d’aquest model, el Grup Costa Brava
Centre pretenia contribuir a crear una imatge conjunta de
territori utilitzant els criteris homogenis del pla d’actuació
establert. A més, l’entitat s’ha ofert a col·laborar amb els
equips tècnics de les diferents institucions per a la correcta aplicació de la proposta.

Aula Gastronòmica de l’Empordà

Aula Gastronòmica de l’Empordà

FORMACIÓ DE “GESTIÓ D’ESTABLIMENTS DE
RESTAURACIÓ”
Durant els mesos d’abril i maig des de l’Aula Gastronòmica de l’Empordà s’ha continuat apostant per la
formació. Degut a la impossibilitat de fer-la de manera
presencial, les formacions s’han fet a través de webinars totalment gratuïts.
El dia 22 d’abril es va realitzar la primera formació,
amb la qual es va voler ajudar als associats formant-los
sobre “Com desenvolupar i implementar el sistema
‘Delivery’ en els negocis de restauració”.
L’horari de la formació va ser de 10:30h a 12:30h i la va
realitzar AGAR Formació a través dels formadors Xavier Beltran i Silvia Major. Els continguts de la formació van ser: petit anàlisi del moment, gestió de la oferta gastronòmica, el mètode d’implantació, packaging i
seguretat alimentària, dins el marc de la Covid-19.
La formació va ser tot un èxit, es va arribar al límit
d’inscripcions amb 100 alumnes inscrits i tots van quedar molt contents amb la informació rebuda, que molts
d’ells van decidir aplicar als seus propis negocis.

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

continguts de la formació van ser: la importància de la
gestió, errors de gestió de petits negocis, conceptes
bàsics, el model de negoci que cal dissenyar, els principals indicadors, quadre de comandament, gestió de
l’oferta gastronòmica, escandalls i gestió de vendes
(enginyeria d’oms).

Després de tot el que hem passat aquests mesos, els
més petits de la casa necessiten tornar a aprendre i
divertir-se. Per això, des de l’Aula Gastronòmica de
l’Empordà hem organitzat un any més -i amb totes les
mesures de seguretat- el taller d’estiu per a nens i nenes de 6 a 14 anys.

L’èxit d’aquesta segona formació també va ser possible
gràcies al número d’inscrits, que va rondar entre les
74 i les 89 persones durant els quatre dies que va durar. D’igual manera, tots els participants van mostrar
el seu agraïment i la seva satisfacció en la formació rebuda.

Dates:
del 29 de juny al 31 d’agost
Horari de matí:
de 09.00h a 13.00h
Horari: de tardes:
de 15.00h a 19.00h

Des de l’Aula es vol continuar apostant tant per aquest
tipus de formacions digitals com per les formacions
presencials quan, dins el marc de la nova normativa
enfront la Covid-19, es puguin tornar a realitzar a les
nostres aules o bé a mida als establiments, sempre respectant les mesures d’higiene i seguretat necessàries.

Preus:
Mes sencer: 195.00€
Dues setmanes: 100.00€
Una setmana: 75.00€
Un dia: 15.00€

Per a més informació:
Pel que fa a la segona formació, que va tenir lloc durant els dies 5, 6, 12 i 13 de maig, va anar dedicada a la
“Gestió per a la restauració en temps de crisi”.

C/ del Turisme, 1
17153 Vall-llobrega

SMART WASH: EL SISTEMA DE NETEJA D’UTENSILIS
DIFÍCILS DE CUINA

Tel. 972 60 00 69
En aquesta ocasió, l’horari de la formació va ser de
10:00h a 12:00h i també es va realitzar a través
d’AGAR Formació amb els mateixos formadors. Els

a/e. aula@grupcostabravacentre.com
www.aulagastronomicadelemporda.com

corpora el detergent SW L-40 i, un cop es troba a la temperatura adequada, estarà llesta per fer-se servir de nou.
Gràcies al desenvolupament innovador d’aquest sistema
creat per Smart Wash, resulta possible netejar tot tipus
de materials que incorporin els utensilis tals com alumini,
acer inoxidable o ferro, entre d’altres.

AGAR
AGAR és una consultoria especialitzada en el món
de l’alimentació i la restauració, realitzen tasques
d’assessorament, formació i gestió en alimentació,
cuina i restauració.

Descobreix el nou sistema de neteja d’Smart Wash. Es
tracta d’un bany tèrmic i estanc al que se li incorpora el
detergent SW L-40. Aquesta combinació química permet
el desincrustat de la brutícia i el greix per a la seva eliminació sense cap esforç. A l’hora que estalvia enormes
quantitats d’aigua i temps.

Entre d’altres, els seus serveis consisteixen en la
confecció i reformulació de la oferta gastronòmica I+D, la implementació d’escandalls i compres,
la implementació de la gestió en restauració i la
formació a mida, sigui presencial o a través de webinars.

La dissolució haurà de ser substituïda amb una mitjana
d’un mes i mig. Donat que aquesta dissolució és biodegradable, el buidat es realitza a través de la vàlvula que
incorpora l’equip cap al clavegueram general. Seguidament es torna a omplir d’aigua al mateix temps que s’in12
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www.smartwash-in.com
info@smartwash-in.com / Tel. 872 18 00 75

La Cuina de l’Empordanet

La Cuina de l’Empordanet
CELLERS I RESTAURANTS DE L’EMPORDÀ UNEIXEN
ESFORÇOS PER PROMOURE ELS VINS I LA CUINA
EMPORDANESA I SER RECONEGUTS COM A
DESTINACIÓ DE CONFIANÇA

LES CAMPANYES DE LA CUINA DE L’EMPORDANET
A TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS

El sector vinícola i l’hostaleria empordanesa van signar el manifest ‘Maridatge
empordanès’ per tal de reforçar el seu vincle i posicionar-se com a destinació
enogastronòmica segura, amb l’objectiu de superar plegats la situació provocada
per la pandèmia sanitària

La Cuina de l’Empordanet s’ha mantingut molt activa a través de les xarxes socials durant aquestes mesos de confinament sumant-se, creant i difonent diverses campanyes
en suport al sector de la hostaleria i la restauració, que s’ha
vist plenament afectat per aquesta crisi sanitària mundial.

i col·laboradors de Perelada Vins i Caves. Durant la campanya, els diferents xefs del col·lectiu han mostrat els seus
indrets preferits del territori, han escollit un producte de
proximitat i un plat, i l’han maridat amb els vins i caves de
Perelada que més hi conjugaven.

De les diferents campanyes en destaquem dues en concret, en les que han participat els diversos restaurants que
conformen el col·lectiu.

Des del Santuari de la Mare de Déu dels Àngels fins a la
muntanya El Fitó, passant per les Illes Medes i el Puig d’Arques, entre d’altres meravellosos racons de la Costa Brava,
els cuiners i cuineres ens han delectat amb uns maridatges
excel·lents i unes receptes magnífiques que us convidem a
descobrir.

En primer lloc, destaquem la campanya referent al “Manifest dels cuiners i cuineres de la Cuina de l’Empordanet”,
durant la qual els i les xefs dels restaurants del col·lectiu
han penjat uns vídeos individuals i personalitzats destacant els valors de la nostra cuina i del nostre territori. En
total, 18 missatges plens d’energia i motivació on s’homenatja la nostra cuina, les nostres tradicions, els nostres paisatges i el tarannà d’uns cuiners i cuineres que demostren
l’orgull i la passió per la gastronomia i la terra.

Les xarxes socials de la Cuina de l’Empordanet són les següents:

Facebook:

La Cuina de l’Empordanet junt amb el Consell Regulador
de la DO Empordà i La Cuina del Vent van presentar i signar el passat dimecres 17 de juny el manifest ‘Maridatge
empordanès’ amb la voluntat de reforçar el seu històric
vincle i de treballar conjuntament per superar plegats la
crisi provocada per la pandèmia sanitària i aconseguir la
ràpida recuperació de dos sectors claus en l’economia de
les comarques gironines.

cipar un centenar de representants de tots els col·lectius.
L’escriptor Adrià Pujol va ser l’encarregat de llegir el manifest que van signar el president del Consell Regulador de
la DO Empordà, Xavier Albertí, la presidenta de La Cuina
del Vent, Roser Bronsoms, i el president de La Cuina de
l’Empordanet, Vicenç Fajardo.

Amb aquesta declaració d’unió i col·laboració bilateral,
restaurants i cellers van volen adreçar-se als mercats per
posar de manifest que “durant la represa de l’activitat la
salut serà l’objectiu essencial, i les bones pràctiques i els
protocols per a oferir les màximes garanties de seguretat
sanitària imprescindibles, per aconseguir ser observats i
reconeguts com a destinació de confiança, en termes turístics i gastronòmics”. Així mateix, els signants del manifest van reforçar el seu compromís amb els productes de
proximitat per tal d’esdevenir els seus principals prescriptors.

MANIFEST

La signatura de la declaració es va realitzar a Es Portal
Hotel Gastronòmic (membre del col·lectiu La Cuina de
l’Empordanet), situat a Pals, en un acte en el què van parti-

Sostenibilitat, cultura, tradició, productes de proximitat,
diversitat, experiència, màgia, identitat, caràcter, avantguarda, territori, autenticitat, amor, respecte, arrels, consciència ambiental, responsabilitat, solidaritat i generositat
són alguns dels valors descrits en cadascun dels vídeos
que trobareu disponibles a les nostres xarxes socials.
En segon lloc, destaquem la campanya “Maridant l’Empordà”, que es va crear en cooperació dels nostres amics

1. Els cellers de la DO Empordà junt amb els restaurants
de la Cuina del Vent i la Cuina de l’Empordanet seguirem
treballant plegats en la promoció dels vins i la gastronomia
de l’Empordà i en la del territori que ens acull.
2. Reivindiquem junts la identitat de la nostra cuina i de la
nostra gastronomia, com a empreses, com a artesans i com
a persones.
3. Cuiners i cellerers de l’Empordà assumim el compromís
de treballar intensament per afavorir la ràpida recuperació dels dos sectors, mitjançant la generació de confiança i
seguretat entre els nostres potencials clients.
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www.facebook.com/CuinadelEmpordanet/
Twitter: https://twitter.com/cuinaempordanet
Instagram:
www.instagram.com/cuinaempordanet/

#AMB TU,
ARA
MÉS QUE
MAI

Costa Brava Verd Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya

LA MARCA COSTA BRAVA VERD HOTELS (CVBH) OFEREIX DIFERENTS
EINES PER FACILITAR UNA EXPERIÈNCIA CONTACTLESS, RÀPIDA I DE
FÀCIL GESTIÓ
Degut a la situació d’emergència sanitària que estem vivint, els hotels s’han
vist obligats a canviar els protocols i a establir noves mesures per tal de fer
front a la COVID-19. Davant d’aquest escenari, des de CBVH s’han presentat
diferents eines i apps amb l’objectiu que els establiments puguin oferir als
seus clients una experiència contactless, ràpida i de fàcil gestió.

#AmbLesFamílies
#AmbLaGentGran
#AmbElsAutònomsILesPimes

Gràcies a la implementació d’aquestes eines, els hotels evitaran que tant els
clients com el personal tinguin el mínim contacte amb persones que no són
del seu entorn habitual, sense renunciar als serveis propis i essencials d’un
hotel com poden ser el check-in online, la petició de room service, informar
d’una avaria o demanar tovalloles netes.

#AmbLesEmpreses
#AmbElsPagesos
#AmbElsQueEnsCuiden
#AmbElsQueMésEnsNecessiten

CREACIÓ DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS
ANUNCIANT LES REOBERTURES DELS NOSTRES ESTABLIMENTS I INCREMENT DELS
SEGUIDORS A LES XARXES SOCIALS
Malgrat el tancament obligatori dels establiments hotelers que formen part
de les nostres marques, des del primer dia es va apostar per seguir actius a les
xarxes socials. Així doncs, durant el moment més complicat de la pandèmia, es
van realitzar publicacions amb l’objectiu d’interactuar amb els usuaris.
Quan la situació va millorar i els hotels van poder començar a reobrir les
seves portes, aleshores ens vam posar en contacte amb els establiments i vam
demanar que ens enviessin vídeos d’uns 10 segons per tal de promocionarlos. Aquestes accions han resultat d’allò més satisfactòries i s’ha traduït
amb un augment dels nostres seguidors (23% de PGHC i 15% de CBVH) a
Instagram.

NOU CATÀLEG DE COSTA BRAVA VERD HOTELS
Quan les circumstàncies ho van permetre -a finals del passat mes de maigva sortir publicat el nou catàleg de Costa Brava Verd Hotels. En l’edició
d’enguany, que inclou a 43 establiments, també hi apareixen les tres darreres
incorporacions de la marca: L’Hotel Les Illes (L’Estartit); l’Hotel Arcs de
Monells (Monells) i l’Hotel Oma (Sant Feliu de Guíxols).

És possible que estigui canviant la nostra manera
de treballar i de relacionar-nos, però si hi ha una cosa
que no canviarà mai és que tots els que fem CaixaBank,
des del primer empleat fins a l’últim voluntari, continuarem
compromesos amb la societat i amb tu.

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.

CaixaBank. Escoltar Parlar Fer
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Laboral - Fiscal
MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ DESPRÉS DE
L’ERTO I INSPECCIONS DE TREBALL

Un dels punts més controvertits de l’aplicació dels ERTOs de força major -i que finalment s’ha aclarit- ha estat
la clàusula del manteniment del nivell d’ocupació, que ha
de ser de 6 mesos (prevista en la disposició addicional 6ª
del Reial Decret Llei 08/2020).

sa, i també serà un punt a tractar si hi ha inspeccions de
treball. Concretament, des de l’1 de juny s’han reprès els
terminis administratius i s’ha iniciat una campanya d’inspecció de revisió dels ERTOs i mesures de seguretat.

Si l’empresa ha tramitat un ERTO de força major, té dret
a una exoneració en les cotitzacions socials, però s’ha de
mantenir el nivell d’ocupació durant 6 mesos amb els següents matisos:

Es comprovarà:

• El termini de 6 mesos comença a comptar des de la data
de la reactivació de l’activitat, és a dir, des del moment
que es recupera a persones afectades per l’ERTO.

• El compliment de la normativa de prevenció de riscos
laborals (l’avaluació de riscos dels llocs de treball, la planificació dels riscos on s’ha d’incloure la incidència de la
COVID-19 i les mesures que està aplicant l’empresa). Per
això, és molt important que totes les empreses mantinguin un seguiment continu amb el seu servei de prevenció de riscos laborals.

• El compromís s’entendrà com a incomplet si s’extingeix el contracte a qualsevol dels afectats de l’ERTO,
no si s’acomiada a un treballador que no està inclòs en
un ERTO. Tampoc es tindrà en compte si es produeix un
acomiadament disciplinari procedent; la dimissió, mort,
jubilació o incapacitat permanent total o absoluta -o gran
invalidesa- del treballador; la fi de la crida dels fixos discontinus o l’extinció d’un contracte temporal. Tampoc
s’aplicarà a les empreses que estiguin en un concurs de
creditors.

• Les mesures preventives aconsellades per les autoritats sanitàries i la seva implementació.

La campanya també es centra en la vigilància de les situacions de frau durant els ERTOs: Treballadors que estiguin treballant i cobrant una prestació d’atur per ERTO.
• Altes fraudulentes que no es corresponguin amb llocs
de treballs reals (que s’hagi contractat al treballador per
cobrar la prestació).
• Increment indegut de les bases de cotització.

Si s’incompleix aquest requisit de manteniment d’ocupació, les empreses hauran de retornar la totalitat de les
cotitzacions que han estat exonerades, amb recàrrec i
interessos.
Aquest punt és un aspecte a tenir en compte en la recuperació dels treballadors i el futur imminent de l’empre19

• Control del registre de jornada, ja que s’ha de complir
igualment la normativa de l’estatut dels treballadors sobre la jornada. És a dir, s’ha de continuar portant un control horari si hi ha hagut reducció de jornada i es revisarà
especialment el nombre d’hores per evitar que el teletreball vulneri els drets dels treballadors.

Cooperativa

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

LA COOPERATIVA COSTA BRAVA CENTRE CREA
UN APARTAT ESPECÍFIC PER A PROVEÏDORS DE
PRODUCTES I SERVEIS DAVANT LA COVID-19

La crisi sanitària de la Covid-19 ha creat necessitats noves per tots aquells establiments dels sectors de la hostaleria i la restauració que s’han hagut d’adaptar a les noves
normatives de seguretat i higiene derivades de l’afectació de la pandèmia.
Per aquest motiu, la Cooperativa Costa Brava Centre ha
estat en contacte amb nous proveïdors especialitzats en
material de desinfecció i neteja, i els ha publicat a la web
a disposició dels socis que ho vulguin consultar, per tal
d’ajudar-los en aquesta nova etapa de desconfinament i
obertura dels establiments.

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

En aquesta pestanya trobareu diversos apartats amb la
següent informació:

- EPI’s i productes de desinfecció
- Amenities per hotels
- Altres materials de protecció

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

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

PLATS CUINATS
Cuinats Jotri
Josep Soler - 972 39 65 61

Des de la Cooperativa Costa Brava Centre volem que els
nostres socis i sòcies puguin recuperar la normalitat el
més aviat possible i volem ser una eina útil per contribuir
a aquesta recuperació, adaptada a les noves normatives
d’higiene i seguretat dictaminades pel govern, indispensables en aquesta nova etapa.
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INTERNET I TELECOMUNICACIONS
Inforcelrà
Jaume Vidal - 972 49 24 27

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

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

Tots aquests apartats s’actualitzen de manera periòdica i
es preveu afegir tots aquells proveïdors nous que siguin
interessants de cares als socis, prèviament estudiats per
la Cooperativa. Així doncs, podreu anar consultant totes
les novetats a través de la web i, en cas de dubtes, restem
a la vostra disposició per atendre-us al telèfon 972 60 00
17 o a través del correu electrònic cooperativa@costabravacentre.com.

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

OLIS
Olis Bargalló
Mireia Rovira - 93 773 67 70

Trobareu tots els productes i serveis detallats a la pestanya “Productes i serveis Covid-19” en el menú inicial de la
pàgina web www.cooperativacostabravacentre.com. No
obstant, us recomanem que no us precipiteu en la compra
de productes fins no estar assabentats completament de
la nova llei aplicada d’higiene i neteja dels establiments.

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

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

- Serveis de neteja i desinfecció

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

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

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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costabrava.org
pirineugirona.org

