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Neix

l’Associació

d’Hostaleria del Baix Gaià
que presidirà l’altafullenc
Alejandro Francino
2 març 2021
El Baix Gaià té una riquesa gastronòmica, hotelera i turística
suficient com per caminar de manera individual en la seva
promoció i obertura al món. Per això ha nascut l’Associació
d’Hostaleria del Baix Gaià que s’ha presentat aquest dilluns a
la Masia Can Martí de la Riera de Gaià, un espai escollit
estratègicament per part dels organitzadors per a demostrar
que l’interior té tanta importància i potencialitat com l’àrea
de costa.

Moment de la presentació de la nova associació.

Alejandro Francino, tot un expert en l’àmbit de la hoteleria,
el turisme i la gestió empresarial, és el president d’aquesta
nova entitat que està directament vinculada amb l’AEHT. A
l’acte de presentació hi han assistit l’alcalde de la Riera,
Jaume Casas; el president del Consell Comarcal del Tarragonès
i alcalde de Perafort, Joan Martí Pla i Pla; el president de
l’AEHT, Francesc Pintado; alcaldes de diferents municipis del
Baix Gaià i tots els membres de la junta de la nova Associació
d’Hostaleria del Baix Gaià.
A Alejandro Francino l’acompanyen en aquesta nova aventura
Manel Fernández d’El Capitan (Torredembarra), Josep Maria
Lloret del Grupo Gran Claustre (Altafulla), Sandra Fabré,
d’Hotel Chekin VM (Torredembarra), Pau Tules, de La Torre d’En
Guiu (El Catllar), David Amorós de Lola Bistro (Altafulla),
Xavi Mercadé de l’Oxid (Torredembarra), Joan Anton Giménez, de
La Gavina (Creixell), Ernest Molina de La Bota (Roda de Barà)
i Roberto Isidre d’Els fogons del Drac (Riera de Gaià).
Com ha comentat Alejandro Francino, nou president de l’AEH
Baix Gaià: “quan més gran sigui aquesta associació, quants més
socis tingui; més força aconseguirem i més lluny arribarem”

Imatge de part de la junta de la nova associació i dels
convidats a la presentació.
Amb la constitució d’aquesta nova associació, l’AEHT segueix
amb el propòsit de regenerar i dinamitzar el sector arreu del
territori i com comenta Francesc Pintado: “després de 3 anys
creant associacions al Baix Penedès, Tarragona Ciutat, Reus,
Salou, Vila-Seca, Cambrils, Terres de l´Ebre, Conca de Barberà
i Priorat Enoturisme; avui fem gran l’Associació de
restaurants de Torredembarra (ART), convertint-la en AEH Baix
Gaià” Així doncs, la nova associació passa des d’avui a
englobar Torredembarra, Altafulla, Creixell, Roda de Barà, La
Riera de Gaià, Salomó, La Pobla de Montornès… entre altres
poblacions d’aquest territori únic del Camp de Tarragona.
L’AEH Baix Gaià neix amb l’objectiu de fer guanyar força,
visibilitat i recolzament en uns moments molt difícils pel
sector. Un dels reptes plantejats per la nova junta és també

posicionar la marca turística Baix Gaià. Un destí que sempre
ha mostrat un gran atractiu equilibrat entre mar i muntanya;
entre cultura i gastronomia.
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Vine al nostre club!
Vols unir-te gratuïtament i gaudir de descomptes i premis?
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Informa't abans que els altres
Si vols estar al dia de tot el que publiquem en aquesta web,
apunta’t aquí. No fem spam...
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Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
* FINALITAT: l’enviament
d’altafulles.cat.
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..

* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.
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No et perdis tota l’actualitat d’altafulles.cat a les xarxes
socials
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
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