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El Gremi de Restauració de Barcelona par-
ticiparà al projecte “No puc esperar”, una 
iniciativa que també compta amb el suport 
del departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, l’Associació de Malalts de Cro-
hn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU) i 
Foment del Treball Nacional. “No puc espe-
rar”, un programa pioner a l’Estat espanyol, 
facilita a les persones que tenen un problema 
mèdic no contagiós utilitzar de forma urgent 
i gratuïta un lavabo dels establiments adhe-
rits, entre els quals hi ha bars, restaurants, 
comerços, equipaments municipals, etc. El 
projecte es va posar en marxa el desembre 
del 2013 a Girona i s’ha implementat amb èxit 
a Sabadell, Palamós, Calonge i Terrassa, on ja 
hi ha 256 beneficiaris. 

La targeta “No puc esperar” és total-
ment anònima. L’emet l’ACCU Catalunya i 
l’entreguen els metges especialistes a pa-
cients amb malalties inflamatòries intesti-
nals, pacients ostomitzats o colectomitzats, 
pacients sotmesos a cirurgia per un  càncer 
de recte, o pacients amb altres malalties i que 
els seus metges consideren que necessiten la 
targeta.

Durant els propers mesos, el Gremi de Res-
tauració difondrà l’existència d’aquest pro-
grama entre els seus agremiats i promourà 
l’eixamplament de la xarxa d’establiments 
adherits a la ciutat de Barcelona. La iniciativa 
“No puc esperar” també disposa d’una apli-
cació per a dispositius mòbils que recull els 
horaris i la ubicació dels centres hospitalaris, 
restaurants, comerços i altres establiments 
adherits a la campanya.

es produeix a poques setmanes de l’esclat 
d’una greu crisi motivada per l’entrada en 
vigor de l’anomenat règim de distàncies que 
ha sacsejat el sector de la restauració de la 
nostra ciutat. El govern i les diferents forces 
polítiques amb representació a l’Ajuntament 
han escoltat el clam d’un sector clau a 
l’economia barcelonina. El resultat confirma 
la centralitat del Gremi com a defensor dels 
interessos empresarials dels restauradors: 
el qüestionament unànime de l’Ordenança 
de terrasses dóna la tranquil·litat necessària 
als restauradors per encarar el que resta de 
temporada d’estiu, un moment la facturació 
del qual compensa la davallada del consum 
que es produeix durant els mesos de tardor 
i hivern i que permet donar continuïtat a les 
plantilles dels negocis de restauració durant 
tot l’any.  

Passada la temporada d’estiu, es pre-
veu que s’iniciï un debat on el Gremi, com 
a únic interlocutor del sector a Barcelona, 

hi participarem de forma decidida. Com és 
sabut, durant els darrers dos anys des del 
Gremi hem denunciat les mancances de 
l’Ordenança i les disfuncions que es deriven 
de la seva aplicació als negocis de restaura-
ció. Sens dubte, aquest bagatge, i el fet de 
construir el missatge patronal a partir de 
l’opinió dels nostres agremiats i agremiades, 
enriquirà el futur debat, que encarem des de 
la complicitat institucional i el respecte a les 
opinions de tothom.

El Gremi s’adhereix al 
programa “No puc esperar” 
impulsat per l’Associació 
de Malalts de Crohn
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La revisió de l’Ordenança qüestiona 
la seva aplicació i dóna un missatge 
de tranquil·litat als restauradors 
per encarar la temporada d’estiu

El ple extraordinari del passat 
24 de juliol, demanat pel Gremi 
de Restauració, va acordar, sen-
se cap vot en contra, l’inici dels 
tràmits per revisar l’Ordenança 
de terrasses. Aquesta decisió 

Amb el suport de

EL PROJECTE: 
L’ACCU Catalunya i 
l’Hospital Universitari
de Girona Doctor Josep 
Trueta creen les targetes 
NO PUC ESPERAR!
per millorar la vida
dels pacients.

PACIENTS:
Gràcies a
NO PUC 
ESPERAR!,
les persones a
les quals aquest 
projecte dóna 
suport poden 
tenir millor 
qualitat
de vida.

COL·LABORACIÓ 
DELS METGES:
Metges experts 
d'Unitats de MII i 
Servei de Digestologia
lliuren les targetes
als pacients
que ho necessiten.

VOLUNTARIS:
Ajuden a 
difondre 
informació
sobre
el projecte
NO PUC 
ESPERAR! 

NO PUC ESPERAR! és un projecte de: Amb la col·laboració de:

És un projecte pensat per aquelles persones 
que per un problema mèdic, no contagiós,

necessiten un lavabo urgentment.

ACORDS DE 
COL·LABORACIÓ:
Ajuntaments, entitats, 
associacions i
establiments col·laboren 
amb les ACCU cedint
els seus lavabos.

Pere Chias Suriol



públic, etc. Cal tenir en compte que els 
articles 10 i 11 suposen un increment 
substancial respecte de les distàncies 
mínimes que exigien les anteriors nor-
matives de districte que havien regulat 
la instal·lació de terrasses i que van és-
ser derogades per la nova Ordenança, 

única pels 10 districtes de la ciutat.
Així doncs, a partir del mes de maig 

de 2015 l’Ajuntament de Barcelona va 
començar a enviar una comunicació a 
les més de 2.200 terrasses que es veien 
afectades per l’aplicació del règim de 
distàncies i que, en la majoria dels ca-
sos, veien reduït el nombre de taules i 
cadires permès. Cal tenir present que, 
a hores d’ara, la terrassa constitueix el 
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A FONS

El Gremi construeix el consens necessari entre els grups 
municipals per iniciar la revisió de l’Ordenança de terrasses

El plenari extraordinari del passat 
24 de juliol, celebrat amb caràcter 
d’urgència, va acordar l’inici de la re-
visió de la polèmica Ordenança de te-
rrasses, l’aplicació de la qual està sa-
csejant amb virulència el sector de la 
restauració a Barcelona. Hi van votar a 
favor Barcelona en Comú, des del go-
vern de la ciutat, i els grups municipals 
de Ciutadans, Esquerra Republicana, 
Partit dels Socialistes de Catalunya i 
Partit Popular, des de l’oposició; Con-
vergència i Unió i la CUP-Capgirem 
Barcelona s’hi van abstenir. Es tracta, 
doncs, d’un èxit per al Gremi de Res-
tauració, que als darrers dos anys no 
ha deixat d’alertar sobre els perjudicis 
econòmics que genera l’aplicació de 
l’esmentada Ordenança, i, globalment, 
per a tots els restauradors de Barcelo-
na. Amb aquest anunci, el sector obté 
la tranquil·litat necessària per encarar 
el que resta de temporada d’estiu, la 
facturació de la qual és clau per com-
pensar la davallada del consum durant 
els mesos de tardor i hivern. 

El plenari extraordinari en qüestió 
havia estat sol·licitat a penes 10 dies 
abans pel Gremi de Restauració, qui, 
paral·lelament, havia contactat amb els 
diferents grups de l’oposició per cer-

car-hi el seu suport. L’alarma generalit-
zada va fer possible que altres entitats 
representatives del món econòmic de 
Barcelona subscrivissin les reivindica-
cions del Gremi i acompanyessin el seu 
president, Pere Chias, durant la roda 
de premsa oferta el passat 15 de ju-
liol a les portes del registre general de 
l’Ajuntament. Concretament, PIMEC 
Comerç, el Consell de Gremis de Co-

L’acord del plenari dóna la 
tranquil·litat necessària per 
encarar la temporada d’estiu

merç, Serveis i Turisme de Barcelona, 
Fundació Barcelona Comerç, Barcelo-
na Oberta i COMERTIA van expressar 
el seu suport. 

El règim de distàncies
L’origen de l’anomenada crisi de les 
terrasses, que durant els mesos de 
juny i juliol ha afectat de forma greu 
els negocis de restauració de la ciu-
tat, es troba a l’aplicació dels articles 
10 i 11 de l’Ordenança de terrasses i a 
les cartes enviades per l’Ajuntament. 
L’Ordenança, si bé va entrar en vigor 
l’1 de gener de 2014, preveia una mora-
tòria d’un any per aquests dos articles, 
que caldria aplicar, per tant, a partir del 
gener de 2015. Aquests articles esta-
bleixen les distàncies mínimes lliures 
que cal deixar entre els elements de 
les terrasses i el mobiliari urbà, l’arbrat 
viari i la resta d’elements urbans: esco-
cells dels arbres, guals d’accés de vehi-
cles a les finques, parades de transport 

El plenari extraordinari sol·licitat pel Gremi de Restauració acorda 
iniciar la modificació de la controvertida Ordenança de terrasses i 

dóna esperances als restauradors de la ciutat, que confien que la nova 
norma esdevingui un veritable instrument de promoció econòmica.

El Gremi es prepara ja pel 
procés participatiu que tindrà 
lloc durant la tardor de 2015

El president del Gremi de Restauració, Pere Chias, envoltat de periodistes durant la roda de premsa que va tenir lloc el 
passat 15 de juliol, on el Gremi va demanar la celebració d’un plenari extraordinari per abordar la situació de les més de 
2.200 terrasses afectades pel règim de distàncies i aprovar, a més, la suspensió temporal dels articles 10 i 11.  
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A FONS

El passat 17 de juliol el Gremi de Restaura-
ció de Barcelona va presentar, en defensa 
dels interessos de tots els establiments amb 
terrassa de la ciutat, un recurs d’alçada da-
vant l’Ajuntament de Barcelona on sol·licita 
l’anul·lació de les més de 2.200 cartes enviades 
per l’administració local a titulars de llicències 
de terrassa. Aquestes cartes es troben moti-
vades per l’entrada en vigor dels articles 10 i 
11 de l’Ordenança de terrasses i condicionen 
la renovació de la llicència (que té una dura-
da màxima d’un any) a la reducció del nombre 
de taules i cadires que resulta de l’aplicació de 
l’esmentat règim de distàncies. 

Aquest procediment administratiu ha estat 
impugnat pel Gremi de Restauració ja que, de 
conformitat amb les valoracions realitzades 
per l’equip de juristes de l’entitat, les llicèn-
cies es troben renovades a 1 de gener de 2015. 

Certament, l’article 49 de l’Ordenança preveu 
un procés de renovació automàtica de les lli-
cències exceptuant uns casos determinats 
(existència de procediments sancionadors, in-
compliment reiterat de les condicions de la lli-
cència principal o accessòria, etc.). En aquest 
sentit, l’argumentació jurídica que contenen 
les cartes ignora l’articulat de l’Ordenança i 
vulnera, per tant, el principi de jerarquia nor-
mativa; a més, provoca indefensió per part 
del restaurador. El Gremi també ha sol·licitat 
la suspensió de l’aplicació dels articles 10 i 11 
com a mesura cautelar. En paral·lel, el Gremi 
ha posat a disposició de tots els empresaris i 
empresàries de restauració que han rebut la 
notificació municipal un escrit d’impugnació 
individual. D’aquesta forma, el Gremi confia 
que el qüestionament global i individual del 
procés condueixi a la seva anul·lació. 

El Gremi impugna el procediment administratiu 
que amenaça la continuïtat de 2.200 terrasses 

gruix de la facturació de molts locals de 
restauració, una situació comprensible 
a una ciutat com Barcelona, que gau-
deix d’un clima agradable i on l’espai 
públic constitueix el lloc de trobada i 
de reunió. A més, les notificacions mu-
nicipals vinculaven la reducció de la 
terrassa a la renovació de la llicència, 
cosa que va generar una gran preocu-
pació entre els restauradors. El Gremi, 
com a resposta a les peticions expres-
sades pels seus agremiats, va impugnar 
l’enviament d’aquestes cartes i, global-
ment, tot el procés administratiu seguit 
per l’Ajuntament a través del correspo-

nent recurs d’alçada. A la peça inferior 
s’hi detalla l’argumentació jurídica se-
guida. 

A hores d’ara el Gremi ja es prepara 
per participar al procés participatiu 
que durant la tardor de 2015, previsi-
blement, estudiarà la modificació de 
l’Ordenança de terrasses. “Confiem que 
aquest debat serveixi per modificar tots 
aquells aspectes de l’Ordenança que ge-
neren perjudicis econòmics als restau-
radors o que incideixen negativament 
sobre l’activitat habitual de restaura-
ció a les terrasses de la ciutat”, explica 
Pere Chias, president del Gremi.

Octubre de 2012. L’Ajuntament de Barcelo-
na aprova una primera versió de l’Ordenança de 
terrasses que obliga els titulars de llicències a 
permetre l’ús dels lavabos a vianants encara que 
no siguin clients. El Gremi s’hi oposa frontalment i 
aquesta previsió és suprimida per complet. 

Juliol de 2013. S’aprova un nou projecte 
d’ordenança.  

Octubre de 2013. El Gremi presenta un escrit 
de 70 pàgines amb 48 al·legacions a la proposta 
d’ordenança aprovada per l’Ajuntament. Simultà-
niament, inicia una ronda de contactes amb tots 
els grups municipals i amb els representants del 
teixit econòmic de la ciutat per cercar-hi suports. 

Desembre de 2013. El plenari del Consell Mu-
nicipal aprova l’Ordenança de terrasses sense el 
suport del Gremi de Restauració. 

Gener de 2014. L’Ordenança entra en vigor.  
Febrer de 2014. El Gremi reforça la seva es-

tructura tècnica per atendre el volum de deman-
des creixent. Al mateix temps, elabora un primer 
informe sobre l’aplicació de la norma i qüestiona, 
entre d’altres, l’obligació de retirar els para-sols 
de la via pública i el nou règim d’horaris. 

Març de 2014. L’Ajuntament visita tots els 
establiments amb terrassa per informar sobre 
l’existència de la nova Ordenança. 

Abril de 2014. Es crea un grup de treball, amb 
la presència del Gremi, per debatre l’ordenació 
singular de terrasses de la rambla de Catalunya. 

Maig de 2014. El Gremi recorda l’obligació 
d’elaborar el manual operatiu de l’Ordenança i de-
mana formar part del grup de treball. 

Juny de 2014. El Gremi es reuneix amb 
l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i demana la 
revisió urgent de l’Ordenança de terrasses. 

Octubre de 2014. El Gremi acorda amb 
l’Ajuntament l’ajornament de l’inici de l’acció ins-
pectora i realitza una nova onada de visites infor-
matives a tots els establiments amb terrassa. 

Novembre de 2014. Es constitueix la Comis-
sió Tècnica de Terrasses. 

Gener de 2015. Entren en vigor els articles 10 
i 11 de l’Ordenança. 

Febrer de 2015. El Gremi lliura al màxim res-
ponsable en matèria d’Hàbitat Urbà, Antoni Vives, 
un informe detallat sobre la necessitat de modifi-
car l’anomenat règim de distàncies. 

Abril de 2015. L’Ajuntament inicia l’enviament 
d’una comunicació als titulars de llicències de te-
rrasses que incompleixen l’Ordenança. 

CRONOLOGIA 
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MÓN PATRONAL

El Gremi reforça la seva estratègia institucional i es vincula  
a la patronal PIMEC i a la nova associació d’eixos comercials

El Gremi s’ha adherit recentment a la 
patronal PIMEC i s’incorporarà a la 
seva Junta Directiva. D’aquesta forma, 
l’entitat obre una nova etapa associati-
va en què ocuparà una vicepresidència 
de PIMEC Comerç i incrementarà la 
seva implicació als debats econòmics 
que es produeixen a la ciutat de Bar-
celona i que aborden, entre d’altres, la 
consolidació de la recuperació econò-
mica, el turisme, les lleis i ordenances 
que regulen l’activitat econòmica i els 

límits que separen els diferents sectors 
i limiten, per tant, l’intrusisme. “El tre-
ball conjunt amb la resta de gremis de 
la ciutat permetrà multiplicar sinèrgies 
entre sectors econòmics en l’àmbit del 
comerç i els serveis”, va explicar Pere 
Chias, president del Gremi de Restaura-
ció, durant l’acte d’adhesió, que va tenir 
lloc el passat 11 de juny. Josep Gonzá-
lez, president de PIMEC, va expressar la 
seva satisfacció perquè “aquesta entitat 
reconeguda a nivell nacional i interna-
cional per la seva trajectòria gremial 
formi part de PIMEC i dels seus òrgans 
de govern”. Per la seva banda, el presi-
dent de PIMEC Comerç, Àlex Goñi, va 
refermar la voluntat de la patronal de 
defensar el comerç de proximitat tan 
arrelat a Catalunya, treballant des de les 
bases gràcies a la col·laboració dels gre-
mis i associacions de comerciants. “Les 
solucions als nostres problemes, només 
les podem trobar sumant esforços entre 
nosaltres”.

El Gremi continuarà formant part de 
Foment del Treball Nacional i del Con-
sell de Gremis de Comerç, Serveis i Tu-
risme de Barcelona, on històricament 
n’havia ocupat la vicepresidència prime-
ra. En multiplicar la seva presència ins-
titucional, el Gremi aspira a continuar 
defensant els interessos empresarials 
dels seus agremiats d’una forma més 
àgil i eficient. 

L’objectiu és continuar 
defensant els interessos 
empresarials dels agremiats

D’esquerra a dreta: el president de PIMEC, Josep González; el president del Gremi de Restauració, Pere Chias; el di-
rector general de Comerç, Josep Maria Recasens; i el president de PIMEC Comerç, Alejandro Goñi, celebren l’acord 
d’adhesió amb la tradicional encaixada de mans a l’auditori de PIMEC. 

Diversos membres dels òrgans de govern del Gremi i de Barcelona Oberta, a les portes de la seu del Gremi, en finalitzar 
la signatura de l’acord. D’esquerra a dreta: Leyla Escudero, Rafa Martínez, Marta Canut, Javier Sánchez, Lluís Ven-
drell, Pere Chias, Núria Paricio, Gabriel Jené, Marisa Aparicio, Isidre Gironès, Roger Pallarols, Fernando Díaz i Alfons 
Herrero. L’acord assolit permetrà explorar les vies de col·laboració entre el món de la restauració i els diferents eixos 
comercials de la ciutat més afectats pel turisme. 

Simultàniament, el Gremi ha formalit-
zat un espai de col·laboració amb Barce-
lona Oberta, una entitat recentment crea-
da que aglutina diversos eixos comercials 

turístics de la ciutat i que defensa, entre 
d’altres aspectes, l’ampliació puntual 
dels horaris comercials per absorbir la 
demanda provinent del turisme.  
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Sortir a fer el vermut ha deixat de ser 
retro o vintage per esdevenir cool o 
modern, especialment a una ciutat com 
Barcelona on el bon clima convida a 
compartir l’estona del vermut a la te-
rrassa d’un bar o al voltant de les bode-
gues i vermuteries. Als darrers mesos 
s’han multiplicat les iniciatives que gi-
ren al voltant d’aquesta antiga tradició 
que, de mica en mica, va sumant nous 
adeptes. El Gremi i Martini® també van 
voler contribuir a la consolidació d’una 
activitat social i d’esbarjo tan important 
i van impulsar conjuntament la primera 
ruta del vermut musical a Barcelona, 
que va tenir lloc entre el 16 i el 26 de ju-
liol a 61 establiments de restauració de 
la ciutat. Així doncs, durant 11 dies els 
veïns i veïnes van poder gaudir d’una 
tapa acompanyada de l’inconfusible sa-

El Gremi i Martini® impulsen la primera ruta del 
vermut musical i ofereixen 60 concerts a Barcelona

bor del Martini® combinat amb tònica. 
Aquesta proposta gastronòmica es com-
bina amb una seixantena d’espectacles 
musicals en viu a l’interior dels locals. 
Tot, a més, a un preu immillorable; 3,50 
euros (tapa, Martini® amb tònica i con-
cert). L’acte de presentació d’aquesta 
nova iniciativa del Gremi va tenir lloc a 

l’espai central del Mercat de la Concep-
ció, un dels mercats municipals més 
actius i moderns de la ciutat. L’acte, 
conduït per la periodista de TV3 Ana 
Boadas, va comptar amb la participa-

ció del conseller d’Empresa i Ocupa-
ció, Felip Puig, el president del Gremi 
de Restauració, Pere Chias; i la marke-
ting manager de Martini® pels països 
del sud d’Europa, Maria Navas. El pre-
sident de PIMEC, Josep González, i el 
president de l’associació de concesso-
naris del Mercat, Àlex Goñi, també van 
assistir a l’acte, un acte que incloïa un 
concert a càrrec del component del mí-
tic grup Sau Pep Sala, responsable de la 
programació artística de la ruta, qui va 
interpretar alguns dels èxits de Sau. 

Durant els darrers 150 anys Martini® 
ha mantingut viva la tradició de l’autèntic 
vermut a través d’un procés d’elaboració 
únic que inclou l’anomenat macerato a 
la girata lenta, que extreu tota la riquesa 
i la diversitat de matisos de més de 40 bo-
tànics seleccionats a mà. 

Pep Sala, component del mític 
grup Sau, fou el responsable de 
la programació artística

Pep Sala (dreta) i la seva banda durant un moment de l’actuació al Mercat de la Concepció, on van interpretar clàssics de la Catalunya recent com Envia’m un àngel o Boig per tu. 
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Meatpacking Bistro, La Burg o Carrot 
Café són algunes de les hamburguese-
ries que van participar a la II edició de 
la “Ruta Burger”, una iniciativa patroci-
nada per la marca mundial de maionesa 
Hellmann’s. Durant la darrera primave-
ra una vintena de locals a Barcelona van 
fer les delícies dels amants de les ham-
burgueses a través d’aquesta divertida 
experiència. El president del Gremi de 
Restauració, Pere Chias, i el periodista 
de la revista TIME OUT Ricard Martín 
van formar part del jurat que va degustar  
les diferents propostes. Finalment, els 
experts es van decantar per la propos-
ta de l’hamburgueseria Anauco, situat 
als voltants de la Sagrada Família. La 

recepta guanyadora combina 180 grams 
de carn de vedella amb xips de moniato, 
guacamole casolà, lletuga romana, for-
matge gouda i la salsa especial Anauco. 
“Hem creat una hamburguesa amb un 
toc exòtic i original, que conserva, al 
mateix temps, l’essència d’Anauco. Es-
tem molt contents que hagi entusiasmat 
el públic i els membres del jurat”, expli-
ca Javier Eduardo Cruz, propietari de 
l’establiment. 

L’èxit d’aquesta iniciativa, amb més de 
12.000 menús servits, consolida el pro-
tagonisme de l’hamburguesa a la cultura 
gourmet i desmunta els vells tòpics vin-
culats al fast food. 

La II edició de la “Ruta 
Burger”, organitzada per 
Hellmann’s, premia les 
hamburgueses d’Anauco

DINAMITZACIÓ SECTORIAL

La iniciativa confirma 
el protagonisme de 
l’hamburguesa gourmet

UNA RUTA AMB 61 LOCALS
La Bodega d’En Rafel, el restaurant 
Santa Maria del Mar, el Mercat Prin-
cesa i El Guindilla són alguns dels 61 
locals que, repartits gairebé per tots 
els districtes de la ciutat, van parti-
cipar a la ruta. Amb aquesta acció el 
Gremi de Restauració amplia el seu 
calendari d’accions de dinamització 
sectorial, que s’esdevenen al llarg de 
l’any a partir de la segmentació de 
públics.  

ANA BOADAS CONDUEIX L’ACTE
La presentació de la ruta fou 
conduïda per la periodista de TV3 
Ana Boadas, coneguda per la seva 
participació al magazín Divendres. 
Recentment Ana Boadas ha estat 
notícia ja que ha estat escollida, 
conjuntament amb Toni Cruanyes, 
per presentar La Marató de TV3, 
que aquest any dedicarà els fons 
recaptats a la investigació en l’àmbit 
de l’obesitat i la diabetis.  

MERCAT DE LA CONCEPCIÓ
La importància dels mercats muni-
cipals ultrapassa els límits estrictes 
de l’àmbit econòmic. No només 
constitueixen el nucli del comerç 
de proximitat del seu barri, sinó 
que, a més, vertebren la vida social 
i cultural a través d’actes diversos 
que reforcen la seva centralitat. A la 
imatge, el Mercat de la Concepció, 
a l’Eixample dret, ple de gom a gom 
durant la presentació de la ruta. 

ESPECTACLES MUSICALS EN VIU
Mike&Keith (Smoking Stones), Inma 
Ortiz, Quim Vila, Splac, S’Temple Bar 
i Simone Lambregts&Ricky Araiza 
van conformar el cartell d’aquesta 
primera ruta del vermut musical. En 
aquesta ocasió, el responsable de 
la programació musical, Pep Sala, 
va apostar per barrejar diferents 
estils com el rock internacional, el 
country, la música d’inspiració celta, 
el flamenc amb tocs de jazz, etc.  



Un proyecto de Makro que protege y 
apoya económicamente a una selección 
de productores locales, para que esa 
tradición siga llegando de una forma 
sostenible a la hostelería a través 

de productos auténticos.


