Carta dels
propietaris

LA RECTORIA DE
SANT MIQUEL DE
PINEDA

La Rectoria de Sant Miquel de Pineda és
una antiga rectoria del segle XII
restaurada amb el màxim de respecte
arquitectònic i convertida en un
allotjament rural on oferim hospitalitat i
confort. Sempre pensant en el benestar
dels nostres hostes, La Rectoria ofereix 7
habitacions dobles i espais comuns així
com una piscina exterior d´aigua salada.
L´esmorzar està inclòs en el preu de
l´habitació i oferim l´opció de sopar amb un
menú fixe on el Roy presenta ingredients
locals d´una manera personal i on els seus
menús representen el que som, una
barreja de cultures l´escocesa i la catalana.
La gastronomia és un dels ingredients
principals del que oferim als nostres hostes
durant les seves estades amb nosaltres,
juntament amb la nostra passió per
quelcom tant escocès com el Whisky de
Malta del que en tenim una extensa
selecció i amb el que preparem maridatges
amb productes locals per aquells que ho
volen tastar.
Tot i que la principal activitat es el turisme
rural de parelles o familiar també ens
adrecem a empreses per reunions i estades
empresarials, cursos especialitzats o
celebracions familiars pels que l ´entorn de
Sant Miquel de Pineda presenta un espai
ideal per la seva tranquil·litat

Adreça: Veïnat de Sant Miquel de Pineda. Rectoria
Sant Feliu de Pallerols
Codi postal 17174
Tel. 691353111
info@larectoriadesantimquel.com

www.larectoriadesantmiquel.com

ON ESTEM
VECTOR ECONÒMIC

DECLARACIÓ DE LA DIRECCIÓ
Aquesta memòria vol desprendre la il·lusió
per la feina ben feta i la perseverança d´un
projecte familiar que va començar fa molts
anys a Escòcia i que es va convertir en una
realitat l´any 2011. La Rectoria de Sant
Miquel de Pineda no és nomes un allotjament
rural en un entorn natural privilegiat, és més
que això, és un projecte de vida que volem
compartir amb tots els que ens coneixen i es
relacionen d´alguna manera amb nosaltres.

LA MEMORIA DE SOSTENIBILITAT
El contingut és la nostra voluntat de
transmetre els nostres valors com empresa
als grups d’interès i una reflexió continua que
ens permeti millorar la qualitat del servei que
donem en relació amb el medi on ens trobem.
La informació recollida en aquesta memòria
no te limitacions d´abast i cobertura i l´eina
utilitzada pel càlcul dels indicador s´ha extret
de la tercera versió del Codi de Gestió
Sostenible.
Aquesta memòria ha estat revisada per un
tècnic de Turisme Garrotxa d'acord als
paràmetres del Codi de Gestió Sostenible.
Els objectius que s’estableixen per al nou período 2020/2022

-

Millorar l’accessibilitat de l’establiment per a
tothom. Enquesta sobre alimentació
Diferenciar propostes al web pensant en
diferents públics
Elaborar material informatiu propi o dossier
digital destiniat a AAVV i TTOO
Controlar la petjada de CO2
Implatar un Sistema de contribució voluntària
sol.lidària

TIPUS DE MERCATS
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Durant els 2019 en temporada alta el aproximadament el 60% dels nostres clients
van ser de procedència estrangera, d´entre els Europeus,. La majoria dels nostres
clients locals ens visiten durant l’hivern.
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VECTOR AMBIENTAL
Mesures ambientals durant la restauració:

Mantenir, restaurar I reutilitzar
Mesures ambientals en el dia a dia:
AIGUA – Recollir, reutilitzar i estalviar (aigues pluvials, dispostius estalvi a
les aixetes, dutxes no banyeres..)
ENERGIA – Estalvi, Energies verdes, sensibilització (plaques solars, leds,
informació a clients..)
RESIDUS – Separem, recliclem i compostem (compostem tot el residu
orgànic de la cuina i reutilitzem el compost com a fertilitzant en el nostre
hort)
CONSUM RESPONSABLE – Productes i proveedors locals i proximitat.
Productes de bany ecològics ha granel (els sabons dels banys es
presenten als clients en dispensadors)
INTEGRACIÓ A L’ENTORN – Encoretjar, descentralitzar, informar i
premià (us del transport públic; coneixer zones menys sensibles i
massificades del parc, 5% descompta per us de transport públic)
CONSERVACIÓ DE L’ENTORN – Mantenir-lo per compartir-lo
RESULTATS AMBIENTALS EN XIFRES
Consum aigua pp
0.22m3
Consum electric pp
15.5kw
Consum propà pp
3.1kg
2019
Emissions Co2 Total
23.4 tones

VECTOR SOCIAL
CONDICIONAL SOCIOLABORALS – Negoci familiar amb dos
empleats a temps parcial
COL.LABORACIÓ AMB LA COMUNITAT – Col.laborar i compartir
(col.laborem activament amb el municipi i compartim l´herència
histórica i cultural d’aquests entorns rurals)
COOPERACIÓ INTEREMPRESARIAL – Pertanyem i col.laborem
(membres de Turisme Garrotxa, Patronat de Turisme Costa Brava
Girona i Agents de les Vies Verdes Girona; col.laborem amb
empreses locals que complementen la nostre oferta turística)

B

La Rectoria de Sant Miquel de Pineda està situada al
municipi de Sant Feliu de Pallerols, a la Vall d´Hostoles, a la
comarca de la Garrotxa. Ens trobem dins del Parc Natural
de La Zona Volcànica de la Garrotxa i és per aquest motiu
principalment que vàrem voler acreditar-nos amb la Carta
Europea de Turisme sostenible, acreditació feta l'any 2013
Ens trobem al bell mig de la via verda o al tram del Carrilet,
com a agents de les vies verdes promocionem l’ús de la
bicicleta com a mitjà de transport i gaudiment d'aquest
entorn. Finalment al 2015 l'accés a La Rectoria es va portat
a terme per permetre tant els nostres hostes com els
visitants de l'església poder accedir a tot el conjunt de Sant
Miquel de Pineda sense haver de passar per la via verda.
Ha La Rectoria estem acreditats com a punt d'informació i
d'aquesta manera podem ajudar als nostres hostes a
preparar qualsevol de les activitats que es poden portar a
terme a La Garrotxa hi ha les comarques que ens envolten.

