
El  d’un restaurant és la sala
i l’atenció al client. Els que treba-
llen en la banda visible del negoci,
doncs, han de compartir els mè-
rits amb els cuiners. O això és el
que hauria de ser. Després d’un
llarg temps notant que la seva pro-
fessió no estava prou dignificada,
un grup de professionals de sala
ha decidit unir-se per crear l’Asso-
ciació de Professionals de Sala de
Girona. D’entre els  vuit membres
de la Junta Directiva destaquen
tres cares conegudes, a l’Alt Em-
pordà: Toni Gerez, cap de sala del
Restaurant Castell de Peralada,
que serà vicepresident; Àngel Vi-
lanova, que ha treballat durant
més de trenta anys al Casino Cas-
tell de Peralada, i farà de vocal;  i
Joan Manté, amb més de quaran-
ta anys a la sala del Motel de Fi-
gueres, i que també serà  vocal.

L’entitat, que s’ha presentat ofi-
cialment el  de març a Girona,
té alguns objectius molt clars:
promocionar i defensar el
prestigi de la tasca dels pro-
fessionals de sala de les co-
marques gironines, que fa
temps que està en deca-
dència;  millorar les seves
condicions laborals;
crear sinergies entre pro-
fessionals i empreses, i
incentivar la formació del
sector. «Per tal de recupe-

rar el prestigi de l’ofici, cal fer pin-
ya», explica Lluís Coll, president
de l’ens i professor a l’escola
d’Hostaleria de Girona.

En aquest sentit, Joan Manté
diu que «en alguns casos, els ma-
teixos cuiners han estat els que
ens han encasellat com a mers
transportistes de plats». Vilanova
afegeix que «els cuiners solen ser
mediàtics i saben promocionar el
que fan. En el nostre cas, mai nin-
gú ha fet res per promocionar l’ofi-
ci. Ja era hora de posar fil a l’agulla
i reivindicar qui som». En la ma-
teixa línia, Gerez diu que «alguns

hem aconseguit prestigi, però n’hi
ha moltíssims que fan molt bona
feina, i estan en l’anonimat». 

Programa de formacions
L’entitat té l’objectiu d’iniciar un
cicle de conferències i cursets per
defensar i promocionar les carac-
terístiques pròpies dels professio-
nals de sala, i fomentar la seva for-
mació. De moment, l’organització
està treballant un calendari de for-
macions i activitats, que s’iniciarà
el mes vinent. D’entre les diverses
opcions que s’han posat sobre la
taula, estan estudiant fer tallers

sobre atenció al client, o sobre
productes concrets com format-
ges, olis,  els vins o les begudes al-
cohòliques, per fer promoció, de-
fensa i divulgació dels productes
agroalimentaris de les comarques
gironines. També es facilitarà
l’aprenentatge d’idiomes mitjan-
çant col·laboracions amb les Es-
coles Oficials i acadèmies.

En aquest sentit, l’Associació
creu que és molt important ani-
mar i motivar els joves que es for-
min en aquest ofici, i per aquest
motiu es procurarà establir vin-
cles amb les Escoles d’Hostaleria.  

Borsa de treball i concursos
Un altre punt destacable de l’en-
titat és que instaurarà una borsa
de treball amb la voluntat de fer
de mitjancers entre les ofertes que
arriben de les empreses, i els pro-
fessionals de sala associats. Tan-
mateix, també promocionarà una
sèrie de premis i guardons per tal
de fer projecció pública de la bona
feina que fan els associats. 

A escala estatal només existei-
xen tres associacions d’aquest ti-
pus, a Espanya. Des de l’entitat rei-
vindiquen la importància d’a -
ques ta iniciativa, que  uneix els
professionals del sector, compar-
tint valors i coneixements. «La fei-
na feta per l’entitat pujarà el nivell
de sala a la província», afirmen els
membres de la junta. 

AIDA VILAR FIGUERES

Tres empordanesos dignifiquen l’ofici de
professional de sala a través d’una entitat
Àngel Vilanova, Toni Gerez i Joan Manté formen part de la junta de l’Associació de Professionals de Sala de Girona

Vol promocionar i defensar 
el prestigi dels professionals 
de sala, que fa temps 
que està en decadència

«Mai ningú ha fet res per
promocionar l’ofici. Ja era
hora de posar fil a l’agulla 
i reivindicar qui som»

L’entitat té l’objectiu d’iniciar
un cicle de ponències i tallers
per promocionar la formació
dels associats
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caps de sala

de la comarca.

Diversos propietaris de cases
rurals i amb encant de l’Empordà
van participar en la primera Jor-
nada de Propietaris organitzada
per l’empresa Naturaki,  líder en
el sector del turisme rural i la
gestió de reserves en línia, i amb
una important presència a la co-
marca.

La reunió es va celebrar el dis-
sabte  de març a l’Hotel Sausa de
Vilafreser, i va reunir  propieta-
ris. L’objectiu de la trobada era
reunir els responsables de les 
cases que gestiona Naturaki, per
tal d’oferir-los una sessió explica-
tiva i un espai de networking on
poder consolidar la relació entre
l’equip de professionals de Natu-
raki, i els propietaris de les cases. 

La jornada –que enguany s’ha

celebrat per primera vegada, que
pretén consolidar-se com un es-
deveniment anual– es va desen-
volupar en dues fases. La primera
va incloure l’exposició d’un tema
d’interès per als assistents: el re-
torn de la fiança. La segona fase va
permetre als assistents fer pre-
guntes i aportacions. L’esdeveni-
ment es va tancar amb un dinar-
networking que va permetre  a
l’equip de Naturaki i als propieta-
ris estrènyer el seu vincle i conso-
lidar la relació professional. 

En preguntar-los per l’expe-
riència, els assistents a la reunió
van valorar l’experiència d’èxit ab-
solut, ja que s’havien complert els
objectius d’acostar l’empresa gi-
ronina als propietaris, que fan que
l’entitat evolucioni positivament
any rere any.  «La jornada ha estat

molt positiva per obrir Naturaki
als propietaris. Així han pogut co-
nèixer tot l’equip, i els hem trans-
mès informació que creiem que
és del seu interès. Poder-los
reunir aquí en un dia com avui ens

fa veure que realment tots som
Naturaki, i el projecte el desenvo-
lupem entre tots, ja que ells aca-
ben sent la nostra cara visible cap
als clients», explica Carme Vilà,
sòcia fundadora de Naturaki.
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Naturaki reuneix més de 50 persones en la primera
jornada de propietaris de cases rurals i amb encant
L’objectiu de la trobada
era oferir una sessió
explicativa, i també un
espai de networking
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L’empresa gestiona un total de 65 cases rurals. 

«El projecte el desenvolupem
entre tots, ja que ells acaben
sent la nostra cara visible cap
als clients», diu la fundadora Un nou decret de la Generalitat

de Catalunya obliga a incloure,
tant en l’oferta dels pisos de llo-
guer com en els contractes
d’arrendament d’habitatges, el
preu de lloguer mitjà dels habitat-
ges de característiques similars i
del mateix entorn urbà. Aquesta
xifra s’extreu de l’Índex de referèn-
cia de preus de lloguer que publi-
ca la Generalitat. Aquesta obliga-
ció es justifica com a mesura per
a propiciar una moderació dels
preus de lloguer dels habitatges.

Des de la Cambra de la Propie-
tat Urbana de Girona, denuncien
aquesta mesura, ja que conside-
ren que «el fet que en els contrac-
tes hi hagi de figurar el preu de llo-
guer de la zona fa que, per una
banda, s’iguali el preu dels que no
en tenen cura, encarint-los. Per al-
tra, perjudica els que els mante-
nen en perfectes condicions, que
no els poden llogar més cars».
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Un canvi de llei
perjudica els
propietaris de
pisos que estan en
bones condicions


