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Eva Inglés, la directora comercial de l’Hotel Carlemany de
Girona, és l’única que no és propietària, però ve de l’empresa
familiar, donat que a casa seva tenien restaurant i ella ho ha
viscut des de petita, tant a la sala com a la cuina. És una ex-
ecutiva que va entrar a l’Hotel al 1995 i que, segons ens diu,
“una de les característiques del nostre hotel és cuidar el
client. És el més important per a nosaltres, des que ens
contacta o ens demana un pressupost, fins que surt per
la porta. Volem saber com li ha anat, si ha estat content,
si ha trobat a faltar alguna cosa. És el nostre compromís
de servei!”.

Josephine Zaragoza és propietària, juntament amb el seu
marit, del Restaurant El Balcó, també a Girona, que van obrir
fa 30 anys. “Vàrem  voler oferir des del primer moment
qualitat a la nostra carta i a la sala. Si ja de per si els ini-
cis són durs, per a 2 persones que no són de Girona en-
cara més! Jo sóc de Perpinyà i el meu marit és argentí. Si

ets de fora costa molt introduir-te al mercat gironí. Però
fem un bon tàndem: ell a la cuina i jo a la sala. És el mi-
llor!”

Clara Lloveras, propietària del Restaurant München, va inau-
gurar el restaurant al 2010 en plena crisis. “Jo em pensava que
la crisis s’acabaria aviat, però el que va passar és que els
següents quatre anys la situació econòmica cada vegada
era pitjor. Malgrat la situació, des del primer dia vàrem
apostar pel producte de qualitat i el tracte al client.”

Marta Gurdó és propietària del Restaurant Torre Bonica.

“El vàrem obrir amb el meu marit a l’any 2000. Ell és el
cuiner i jo sóc a la sala. Malgrat que la masia és espec-
tacular, ens trobem dins d’un polígon industrial, però
això no ha marcat el tipus de cuina que fem. Intentem
oferir qualitat en el nostre menú diari de 15€, i en tots
els plats que oferim a la carta.” 
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La dona i el món de
l’HOSTALERIA

Josephine Zaragoza, Eva Inglés, Clara Joveras i Marta Gurdó són 4 dones membres
de l’Associació Girona d’Empresàries (AGE) que regenten o tenen responsabilitats en
la gestió de diferents establiments d’hostaleria. La crisi ha afectat de valent en aquest
sector i segurament la persistència, el creure en el que fan, ser professionals  i rein-
ventar-se han estat les claus de l’èxit d’aquests 4 establiments gironins. Coneixem
més a fons les seves vivències, les seves opinions i les seves receptes d’èxit en un món
tant de moda que ha estat molt castigat per la crisi.
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SER PROFESSIONALS
ÉS LA CLAU DE L’ÈXIT
Segons comenta Eva Inglés, “tothom s’hi atreveix, amb la
restauració. Molts obren i al cap d’uns mesos tanquen.
Falta professionalització dins el sector i cal molt de tre-
ball. A l’hotel Carlemany disposem de 3 espais com són
la cafeteria, l’Índigo i el Pati Verd. I malgrat tot és creat
pel mateix xef, Xavier Arrey, oferim diferents maneres de
presentar la cuina, malgrat que totes tenen punts en
comú. S’ha de ser conseqüent amb tot allò que fas i tenir
les idees clares”. Josephine Zaragoza afegeix que “no
només cal ser professional: has d’oferir qualitat i moltes
hores de treball. Els clients poden triar el teu restaurant
o un altre del costat i has de convèncer que vinguin al
teu”.

Segons Clara Joveras, “has de tenir clar quin tipus de res-
taurant vols aconseguir, quin tipus de carta, quin perfil
de client, i llavors ser molt constant, treballar molt i so-
bretot ser honest.” Marta Gurdó creu que “l’oferta del res-
taurant ha d’intentar satisfer l’expectativa dels clients.
Nosaltres, malgrat el lloc on som, volíem oferir una carta
ben treballada, amb un bon menú diari i també amb plats
de cuina de mercat, envoltats d’un lloc acollidor que els
fes oblidar que estan en un polígon”. 

“Has de creure en el teu projecte, has de d’oferir qualitat
i intentar no apujar preus”, comenta Josephine Zaragoza

del restaurant El Balcó. “Però tot té un preu. No es venen
duros a 4 pessetes. La qualitat té un preu que s’ha de
pagar. T’has d’adaptar al mercat però mai baixant la qua-
litat, has de seguir clarament la teva filosofia i objectius,
sent fidel als clients.”, afegeix Eva Inglés, de l’Hotel Carle-
many.

Marta Gurdó, del Restaurant Torre Bonica, comenta que “a
casa nostra ens mantenim gràcies al clients que tenim
fidelitzats, i per nosaltres la premissa és no decebre’ls.
Si baixem qualitat els podríem perdre, i el nostre objectiu
és que cada dia que passa surtin satisfets de la nostra
feina”. Clara Lloveras, del Restaurant München, afegeix
“als clients no els pots enganyar. Si els falles, et deixen.
No es casen mai amb ningú!”

EL TURISME AJUDA?
Eva Inglés afirma que “l’efecte Ryanair va ser un dels
punts més espectaculars de l’èxit de molts restaurants i
hotels de Girona, com és el nostre cas. Però això s’ha
acabat i ara és el torn de l’AVE, encara que amb menys
mesura. Gràcies a l’AVE Girona torna a estar al mapa.”
Josephine Zaragoza hi està d’acord, “van ser uns anys que
vàrem treballar molt i de valent. Teníem molt visitant i
turista de fora de Girona, i malgrat no estar dins els cir-
cuits tradicionals de Girona, estem a tocar del barri vell,
ens vàrem beneficiar i molt.” 

Segons Marta Gurdó, “en el nostre cas ens beneficia in-
directament:  nosaltres tenim clients estrangers, que ens
els porten empreses gironines que hi ha al Polígon In-
dustrial. I aquests clients, molts d’ells francesos, després
tornen un cap de setmana en viatge privat. I com que els
va agradar la nostra proposta, repeteixen!” Clara Llove-

ras afegeix: “Gràcies a les xarxes socials, avui en dia
tenim un gran potencial de clients de fora, de fet, un 70
% dels nostres clients són de fora de Girona.”

Però malgrat això, el client gironí és el més important per a la
majoria d’aquestes empresàries i executives. “Els turistes
són importants i que mai faltin, però aquests temps de
crisi han fet que ens haguem de reinventar, fer coses pel
públic gironí, com va ser l’apost de l’Índigo Restaurant
de l’Hotel Carlemany”, comenta Eva Inglés. Segons Marta

Gurdó,  “el percentatge de clients estrangers als restau-
rants és baix comparat amb el gironí. Els nostres negocis
rutllen si Girona rutlla. Això està més clar que l’aigua!”

INTERNET I NOVES
TECNOLOGIES 
“El feedback és important. Estar ben valorats en aplicacions
com el Trip Advisor, A Facebook o a Twitter és bàsic. Estem
en un món global”, comenta la directora comercial de l’Hotel
Carlemany de Girona. Per a la propietària del Restaurant Münc-
hen, al barri de Pedret, “avui dia és molt important estar visible
a les xarxes socials, això ens obre les portes a un potencial
de clients molt més gran”.

Segons la propietària del restaurant El Balcó, “si creus en el teu
producte, que has ofert un bon servei, que t’has interessat a
sala, has fet bé la teva feina... Clar que sempre no surt un
servei tan bé com altres, però s’ha de donar la importància
justa a comentaris negatius apareguts en xarxes socials.” La
propietària del Restaurant Torre Bonica afegeix: “Les crítiques
negatives  s’han de valorar i saber què ha passat i per tant la
interacció amb el client és important. Però si en tens 1 de
negativa enfront a 10 de positives és que vas per bon camí.”

REINVENTAR-SE O MORIR
Josephine Zaragoza comenta que “Girona ha canviat molt en
30 anys. S’ha convertit en una ciutat oberta i reconeguda per
la seva cuina. Els germans Roca van obrir fa tants anys com
nosaltres i haig de dir que els clients que van a sopar al Celler
dinen també a Girona, i d’això també ens beneficiem”. Segons
Marta Gurdó, “els controls d’alcoholèmia, malgrat ser neces-
saris, han fet canviar els hàbits dels clients quan vénen a sopar
a casa nostra. Oferim degustacions a copes, mitges ampolles
i convidem la gent a què s’emporti la part del vi no begut.”

Segons Clara Joveras, “és molt difícil reinventar-se, no podem
estar canviant el nostre estil, la manera de fer, la carta, els
preus... cada mes. Jo sóc més partidària de tenir clar el que
vols fer i seguir amb la línia que t’has marcat. 544455Ja
sabem que no pots arribar a tot el públic ,però si ets constant
amb el que fas ,mica en mica la gent ja sap que es trobarà
quan vingui a casa nostra.”

En aquest sentit Marta Gurdó afegeix “ho hem de fer millor
pel mateix preu. Girona no és Barcelona i per tant ens hem
d’esmerçar en oferir la qualitat màxima, amb bons productes
a preus raonables. No ens podem permetre el luxe ni de pujar
preus perquè segurament perderiem clients ni sobretot bai-
xar la qualitat dels nostres plats perquè també seria contra-
produent. Hem d’aconseguir l’equilibri. Com? Guanyant
menys i treballant més!”

Eva Inglés assenyala que “al final has de “provocar” als teus
clients o a possibles clients a venir al teu Hotel o restaurant,
sigui amb ofertes temptadores o sobretot  diferents i diver-
tides. Un exemple es que a Catalunya el dia dels enamorats
no se cèlebre gaire, però al Carlemany per San Valentí ens
agrada adornar els espais, fer un menú especial, donar unes
galetes en forma de cor o posar un Kit Grey a l'habitació. I
ens funciona molt bé. Per tant  has de pensar, crear, reinven-
tar-te constantment per arribar a més públic i crear la neces-
sitat de que tastin o repeteixin els teus establiments.”
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