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Amb el suport de

Una seixantena de representants destacats 
del món de la cultura, l’art, el periodisme i la 
ciència de Barcelona han expressat la seva 
solidaritat amb les terrasses dels bars i res-
taurants de la ciutat en una acció de suport 
públic impulsada pel Gremi de Restaura-
ció de Barcelona. Actors, actrius, periodis-
tes, escriptors, metges, etc., s’han declarat 
amants de les terrasses. Tothom hi coinci-
deix: el clima mediterrani, suau a l’hivern, 
intens a l’estiu, és tota una invitació a seure 
a les terrasses. 

Les terrasses es troben estretament vincu-
lades a la vida quotidiana dels barcelonins. 
Són diversos els moments del dia en què els 
veïns poden fer ús de les terrasses de restau-
ració: pel matí (per prendre cafè, repassar la 
premsa del dia, etc.), a migdia (per dinar),  
durant les estones d’oci (trobades d’amics, 
reunions familiars, etc.) i per la nit (per so-
par, prendre una copa, etc.). 

“Aquesta acció confirma el que sempre ha 
defensat el Gremi de Restauració: a Barce-
lona existeix un ampli suport ciutadà envers 
les terrasses dels bars i restaurants”, explica 
Pere Chias, president del Gremi. I afegeix: 
“els veïns d’un bar o d’un restaurant, que hi 
viuen a sobre o a edificis propers, són els 

seus primers clients; tothom hauria de pren-
dre consciència d’aquest ús veïnal de les 
terrasses, directament vinculat al gaudi de 
l’espai públic”. 

Les terrasses apadrinades es troben allun-
yades dels principals enclavaments turístics. 
Constitueixen exemples del que s’anomena 
restauració de proximitat: “parlem de la te-

rrassa del nostre carrer, on baixem a pren-
dre un cafè pel matí, on ens trobem amb 
els amics per fer petar la xerrada”, explica 
Chias. “Les terrasses són una peça impres-
cindible de la vida veïnal als barris de Bar-
celona”. Tot i formar part del paisatge natu-
ral dels barris, moltes d’aquestes terrasses 
de proximitat es troben amenaçades per 
l’Ordenança de terrasses, concretament, per 
l’anomenat règim de les distàncies. El Gremi 
de Restauració ha demanat de forma reite-
rada la seva suspensió. 

Més de 60 personalitats del món de la cultura 
i la ciència s’adhereixen a un moviment 

que reivindica l’ús veïnal de les terrasses

El nombre de suports rebuts 
confirma l’existència d’un ampli 
suport ciutadà envers les 
terrasses de la restauració

Les actrius Amparo Moreno (esquerra) i Teresa Gimpera, a la terrassa del Central Cafè, al carrer Calvet.



de la restauració. El vincle personal 
que construeixen restauradors i clients 
ultrapassa els límits estrictes d’un mer 
intercanvi de béns o serveis. Tots re-
cordem estones agradables que hem 
compartit amb els amics, la família, la 
parella, etc., a un bar o restaurant. I en 
una ciutat com Barcelona és inevitable 
que gran part d’aquesta interacció es 
produeixi a les terrasses. Per això, en 
nom de tots els restauradors de Barce-
lona, vull donar les gràcies a totes les 
persones que han participat d’aquest 
moviment en defensa de l’ús veïnal de 
les terrasses de restauració i a tantes 
altres que hi simpatitzen. A tots ells i 
elles, una abraçada molt forta. 

ció on acostumen a prendre cafè pel 
matí, on esmorzen els caps de setmana, 
on es distreuen amb amics al final de 
la jornada.  Han apadrinat, segons els 
termes de la pròpia campanya, la seva 
terrassa, aquella que freqüenten, la 
que tenen a prop de casa o de la feina. 
L’allau de suports rebuts posa de mani-
fest, a més, les implicacions personals i 
sentimentals que  es generen al voltant 
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En pocs dies la notícia ha saltat a gai-
rebé tots els mitjans de comunicació: 
famosos, rostres coneguts i persones 
il·lustres del món de la cultura reivindi-
quen la presència natural de les terras-
ses als carrers de la ciutat. Barcelona, 
han repetit diversos d’aquests famosos, 
no s’entendria sense les seves terrasses, 
sense l’espectacle del seu espai públic. 
Són veïns i veïnes que, en un moment 
en què, malauradament, l’enrenou pro-
duït per l’aplicació de l’Ordenança de 
terrasses és present de forma recu-
rrent als mitjans de comunicació, han 
volgut solidaritzar-se amb un sector 
que ocupa més de 100.000 persones a 
la nostra ciutat. Han volgut posar-se 
al costat de l’establiment de restaura-

Missatge 
del president

Gràcies

Pere Chias Suriol

Carme Puig Antich, veïna de l’Eixample, explica que és habitual que ella i altres amics 
del barri es trobin a la terrassa de la Bodega Joan, al carrer Rosselló, per “fer petar 
la xerrada”. “És una terrassa de barri”, afegeix. Aquesta terrassa ha perdut la mei-
tat de les cadires que tenia a causa de l’aplicació del règim de les distàncies. 

La periodista i escriptora Maruja Torres, que ha publicat recentment un perfil bio-
gràfic de l’alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, a partir de diverses entrevistes, 
celebra que “a les terrasses la gent somriu”. Apadrina la terrassa del restaurant 
Bardot, al carrer d’Enric Granados, un espai susceptible d’ordenació singular. 

L’artista Javier Mariscal és un enamorat del barri del Born i apadrina la terrassa 
del Cafè del Born, a la plaça Comercial (situada a una zona susceptible d’ordenació 
singular). Sobre la tipologia de terrasses a la ciutat alerta que la uniformització de 
terrasses i l’ús de materials de mala qualitat “són horribles”. 

El doctor Bonaventura Clotet, líder mundial en recerca contra la sida, apadrina la 
terrassa del restaurant Tickets, al Paral·lel: “les terrasses donen caliu i generen 
ambient de ciutat viscuda, amb glamour. És el bar que s’obre a la ciutat, permetent 
aquest contacte directe entre el client i el món que ens envolta”. 
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“Barcelona fa vida al carrer. És absurd que els veïns no puguem 
gaudir d’una terrassa”. Amb aquesta claredat s’expressa l’actor i 
humorista Toni Albà, molt conegut per la seva imitació del rei Joan 
Carles I al programa de TV3 Polònia. La d’El Bandarra, però, no és 
l’única terrassa del carrer Torrijos que podria desaparèixer si 
no es modifica de forma urgent el règim de les distàncies. També 
seria el cas del mític Cafè Salambó, un establiment amb aspira-
cions culturals i intel·lectuals. La periodista Glòria Serra, padrina 
d’aquesta terrassa, es refereix a aquest indret com “un espai de 
veïns, de mida humana, de qualitat humana”. 

Les terrasses del carrer Torrijos

Les terrasses tenen un simbolisme destacat a la vida de la perio-
dista i escriptora Pilar Eyre: “vaig conèixer el meu marit a una 
terrassa”, explica. És habitual trobar-la asseguda a la terrassa 
del bar Mandri, terrassa que ha volgut apadrinar, inspirant-se 
per a les seves novel·les. “Autoritzar que s’instal·lin terrasses”, 
assenyala, “és donar el carrer a la ciutadania”. La rigidesa de 
l’Ordenança de terrasses afecta establiments de restauració que, 
com aquest, es troben allunyats dels fluxos turístics. “La terrassa 
del Mandri està molt lligada a la quotidianitat dels veïns que vivim a 
aquesta zona; si es perdés seria com una amputació”. 

La terrassa del Bar Mandri

Bodega Sepúlveda és tot un referent de la cuina de cullera. Les 
seves mandonguilles, per exemple, formen part del Top5 de la 
prestigiosa revista Time Out Barcelona. El seu interior, amarat 
d’història, es completa amb una petita terrassa on poder degustar 
plats del receptari típic català. L’existència d’una parada d’autobús 
provisional, però, farà que, si no es modifica el règim de les dis-
tàncies, aquesta terrassa sigui eliminada. El seu padrí és Ventura 
Pons, client habitual. El conegut director de cinema es pregunta: 
“per què anem en contra d’un comportament tan mediterrani com 
sortir i seure al carrer?”. 

La Bodega Sepúlveda

MÉS PADRINS I PADRINES. Adam Martí, Alex Rengel, Amparo Moreno, Benedetta Tagliabue, Bonaventura Clotet, Carlos Latre, Carme Balagué, Carme Puig Antich, 
Eduard Voltas, Estrella Salietti, Glòria Serra, Iván Mañero, Javier Mariscal, Javier Planas, Joan Estrada, Toni Rovira, Joan Pera, Jordi González, Josep Maria Portavella, 
Josep Maria Pou, Manel Fuentes, Martina Klein, Maruja Torres, Mercedes Sampietro, Oriol Nolis, Peret Reyes, Philip Stanton, Pilar Eyre, Raffel Pagès, Ramon Bigas, Roger 
Pera, Sergi Belbel, Teresa Gimpera, Toni Albà, Ventura Pons, Xavier Grasset, Carles Canut, Cristina Dilla, David Selvas, Carme Contreras, Mayte Martín, etc. 
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El Gremi construeix el consens necessari entre els grups 
municipals per iniciar la revisió de l’Ordenança de terrasses

Amb motiu de l’inici del nou man-
dat a l’Ajuntament de Barcelona, 
el president del Gremi de Res-
tauració, Pere Chias, acompan-
yat d’altres restauradors que for-
men part dels òrgans de govern 
de l’entitat, s’ha entrevistat amb 
la presidència dels grups muni-
cipals a l’oposició. En aquestes 
trobades es va abordar de forma 
especial l’estat de preocupació 
que travessa el sector a causa de 
l’aplicació d’alguns dels aspec-
tes més polèmics de l’Ordenança 
de terrasses (concretament, del 
conegut règim de les distàncies). 
El Gremi va demanar suport per 
iniciar una revisió integral de 
l’Ordenança de terrasses que 
permeti avançar envers una nor-
mativa de consens, pactada amb 
el sector i amb capacitat per 
generar dinamisme econòmic 
tot respectant la concurrència 
d’altres usos de l’espai públic. 
Gràcies a aquestes converses 
les pretensions dels restaura-
dors compten a dia d’avui amb 

el suport de diversos grups 
municipals. Aquest suport ma-
joritari va quedar palès a la co-
missió d’Ecologia, Urbanisme 
i Mobilitat del passat 18 de no-
vembre, en què es van aprovar 
dues proposicions, presentades 
respectivament per Ciutadans 
i el Partit Popular. En ambdós 
casos s’instava el govern de la 
ciutat a deixar en suspens alguns 
diversos articles de l’Ordenança 
per tal de pacificar el sector i po-
der entomar amb serenor, però 
de forma immediata, la revisió a 
fons d’aquesta normativa. 

S’han aprovat dues 
proposicions de C’s i PP en 
suport dels restauradors

CiU
D’esquerra a dreta: 
Xavier Trias (president 
del grup municipal 
de Convergència i 
Unió), Anna Matamala, 
Fernando Díaz, Roger 
Pallarols i Pere Chias. 

CIUTADANS
D’esquerra a dreta: 
Mireia Torralba, 
Fernando Díaz, Anna 
Matamala, Roger 
Pallarols, Pere 
Chias, Carina Mejías 
(presidenta del grup 
municipal de C’s), Isidre 
Gironès, Juan Carlos 
Iglesias i Francisco 
Sierra (regidor).

ERC
D’esquerra a dreta: 
Pere Chias, Alfred 
Bosch (president 
del grup municipal 
d’ERC), Trini Capdevila 
(regidora), Isidre 
Gironès, Roger 
Pallarols, Fernando Díaz 
i Juan Carlos Iglesias. 

PSC
D’esquerra a dreta: 
Fernando Díaz, 
Roger Pallarols, 
Pere Chias, Jaume 
Collboni (president 
del grup municipal 
del PSC), Montserrat 
Ballarín (regidora), 
Isidre Gironès i Anna 
Matamala. 
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Ada Colau es compromet a consensuar la nova i definitiva 
Ordenança de terrasses amb el Gremi de Restauració

El passat 7 de gener 
l’alcaldessa de Barcelo-
na, Ada Colau, va rebre 
el president del Gremi de 
Restauració, Pere Chias, 
i el seu director general, 
Roger Pallarols, en una 
presentació institucional 
a què també van acudir la 
responsable d’urbanisme 
de l’Ajuntament, Ja-
net Sanz, i el regidor 
d’Empresa, Ocupació i 
Turisme, Agustí Colom. 
En aquesta reunió els re-
presentants del Gremi 
van exposar la situació 
que pateixen els restau-
radors de la ciutat, as-

EL TUIT D’ADA COLAU. “Treballem conjuntament des del sentit comú per una 
nova Ordenança de terrasses”. Amb aquestes paraules i aquesta fotografia, 
penjada al seu perfil de Twitter, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va fer 
pública la reunió mantinguda amb el president i el director general del Gremi de 
Restauració el passat dijous 7 de gener. 

setjats per l’aplicació d’una Ordenança 
de terrasses clarament injusta i antie-
conòmica, que durant 2015 va obligar a 
reduir les terrasses de més de 2.200 esta-
bliments de restauració. L’alcaldessa va 

coincidir a assenyalar que la norma havia 
generat efectes no desitjats per ningú 

separació entre la terrassa i els diferents 
elements del mobiliari urbà (escocells, 
enllumenat, guals, parades de transport 
públic, etc.), després que la Comissió de 
Govern aprovés recentment una modifi-
cació d’aquestes distàncies en el marc de 
la mesura de govern presentada el passat 
mes de setembre. El nou text, llargament 
debatut a la Comissió Tècnica de Terras-
ses, compta amb l’oposició frontal del 
Gremi de Restauració. Aquesta anàlisi es 
farà barri per barri a partir d’un mapa que 

Tal com el Gremi ja va anunciar durant el pas-
sat mes de novembre, l’Ajuntament ajornarà 
l’aplicació de l’article 9 de l’Ordenança de te-
rrasses, que introduïa criteris restrictius amb 
relació als espais on es poden instal·lar terras-
ses. Concretament, aquest article obligava a 
col·locar la terrassa al davant de l’establiment 
de què depèn i prohibia la possibilitat que la 
terrassa ultrapassés els límits de la façana. 
En altres paraules: aquells locals de restau-
ració de façana estreta únicament podien op-
tar a terrasses petites. Durant l’elaboració de 
l’Ordenança el Gremi ja va denunciar aquesta 

previsió. Així doncs, l’inici de la seva aplicació, 
inicialment prevista per l’1 de gener de 2016, 
hauria afectat negativament molts restaura-
dors de la ciutat, que podrien haver perdut tau-
les i cadires de la seva terrassa. Com a reacció 
a la pressió exercida des del Gremi de Restau-
ració, l’Ajuntament posposarà l’entrada en vi-
gor d’aquest article fins a l’1 de gener de 2018. 
Això no obstant, el Gremi confia que la nova 
Ordenança de terrasses, que serà debatuda 
i consensuada amb l’actual equip de govern 
d’Ada Colau, desterri una restricció que en cap 
cas té un impacte positiu sobre la via pública.

Ajornada l’aplicació de l’article 9 de l’Ordenançai que calia treballar en un nou text nor-
matiu. En aquest sentit, Colau, assumint 
el lideratge d’aquesta qüestió de forma 
personal, es va comprometre a treballar 
i consensuar amb el Gremi de Restaura-
ció la que serà l’Ordenança de terrasses 
definitiva i a fer-ho, a més, amb celeri-
tat, ja que la pretensió municipal passa 
per aprovar la nova normativa durant el 
primer semestre de 2016, abans del mes 
de juliol. Abans, però, en el termini d’un 
mes l’alcaldessa i el Gremi avaluaran la 
incidència real de l’anomenat règim de 
les distàncies de l’Ordenança, que obli-
ga a mantenir una distància mínima de 

Els compromisos d’Ada 
Colau amb la restauració

Quantificar les afectacions del règim 
de les distàncies barri per barri
L’equip tècnic de l’Ajuntament elaborarà 
un mapa de la ciutat amb les afectacions 
reals que se’n deriven de l’Ordenança de 
terrasses barri per barri. L’alcaldessa va 
mostrar la seva voluntat que la norma no 
perjudiqui injustament l’anomenada restau-
ració de proximitat, estretament vinculada 
a l’activitat dels barris i, per tant, allunyada 
de les zones més turístiques de la ciutat. 

Tenir llesta la nova Ordenança 
de terrasses abans de l’estiu
Com a resposta al malestar del sector, 
l’alcaldessa es va mostrar disposada a ac-
celerar els debats al voltant de la nova Or-
denança de terrasses i es va comprometre 
a aprovar-ne la versió definitiva, de forma 
dialogada i consensuada amb el Gremi de 
Restauració, abans del mes de juliol. 

L’alcaldessa de Barcelona expressa la seva voluntat de donar resposta 
als anhels dels restauradors i es compromet a concloure el procés de 

revisió de la norma, de forma dialogada amb el Gremi, abans del mes 
de juliol de 2016, és a dir, abans que comenci la temporada d’estiu.  

L’Ajuntament reconeix que 
l’aplicació de l’Ordenança ha 
generat efectes no desitjats elaboraran els tècnics municipals en una 

reunió que es produirà previsiblement a 
principis de febrer. 
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El passat 26 de novembre el restaurant 
Mussol, a l’avinguda de la Diagonal, va 
acollir la presentació de l’única guia de 
restaurants que segueixen els protocols 
de restauració sense gluten dissenyats 
per l’equip tècnic de l’Associació Ce-
líacs de Catalunya. Això significa que 
tots els àpats que s’elaboren a la cuina 
de la quarantena de restaurants que en 

formen part són totalment aptes per a 
celíacs. La guia, impulsada pel Gremi 
i l’Ajuntament de Barcelona, compta 
amb el suport i la revisió tècnica de 
l’Associació de Celíacs de Catalunya i 
amb el patrocini de Solán de Cabras. 

La certificació que atorga l’Associació 
de Celíacs té caràcter anual i, per man-
tenir-la, cal superar els controls pe-
riòdics que realitzen els seus tècnics. 
D’aquesta forma se certifica que tot 
l’equip del restaurant, tant a l’interior 
de la cuina com a la sala, coneix i aplica 
els protocols de seguretat alimentària 
de l’Associació. 

A hores d’ara s’estima que la celiaquia 
afecta 1 de cada 100 habitants. Al con-
junt d’Europa la xifra de celíacs supe-

El Gremi presenta la primera guia de restaurants sense 
gluten certificats per l’Associació Celíacs de Catalunya

Imatges de la coberta i de diverses pàgines de la guia de restaurants aptes per a persones celíaques. S’inclou una ressen-
ya per cada restaurant que ha estat elaborada per la col·laboradora de Time Out Barcelona Laura Conde. 

raria els 5 milions; a Catalunya podem 
parlar de 75.000 persones celíaques, tot 
i que només entre el 12 i el 15% estan 
diagnosticades, cosa que dificulta el 
seu reconeixement sanitari i social. Si 
apliquem la mateixa proporció podem 
concloure que a la ciutat de Barcelona 
hi viurien uns 16.000 celíacs, únicament 
2.000 dels quals haurien estat diagnos-
ticats. La guia SENSE GLUTEN recull 
un total de 41 restaurants (alguns dels 

quals tenen diversos locals) distribuïts 
per tota la ciutat i reflecteix la diversi-
tat i la qualitat de la gastronomia bar-
celonina. No hi ha territoris vedats als 
celíacs: japonesos, italians, restaurants 
de cuina tradicional, locals amb cuina 
de mercat a base de productes frescos, 
establiments de cuina creativa i d’autor, 
etc. Sens dubte, aquesta guia farà les 
delícies dels celíacs més foodies de la 
ciutat. També de les seves famílies i 

El segell de l’Associació 
garanteix que el local compleix 
tots els protocols necessaris

Quin sabor té el 
menjar sense 
gluten? 
I la cervesa 
sense gluten?

Si preguntéssim pel menjar apte 
per a celíacs de segur trobaríem 
qui diria que és avorrit, insípid o 
poc elaborat. Res més llunyà a 
la realitat, ja que els plats sense 
gluten poden ser refinats o sen-
zills, agosarats o conservadors, 
tradicionals o d’avantguarda, etc. 
Així ho demostra la quarantena de 
restaurants que conformen la guia 
SENSE GLUTEN: en aquests esta-
bliments les persones celíaques 
poden gaudir d’una extensa carta 
sense gluten que va des dels plats 
més típics del receptari català fins 
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amics, ja que els àpats per a celíacs po-
den ser igualment saborosos, refinats, 
elaborats, etc. 

A més, la nova guia inclou ressenyes 
breus sobre els restaurants, que ajuden 
el lector a triar aquell que més se li es-
cau, fotografies a tot color i informació 
útil (per exemple, si el local disposa 
de menú de migdia). La guia es troba 
disponible a més de 75 punts de distri-
bució repartits per tota la ciutat. A més 
dels 41 restaurants, els clients trobaran 
un display amb guies a les oficines mu-
nicipals d’Atenció al Ciutadà (OAC). 

En aquesta ocasió, el Gremi de Res-
tauració ha volgut comptar amb la 
participació de la revista Time Out, 
la bíblia de l’oci a Barcelona. Des del 
seu desembarcament a la ciutat comtal 
l’any 2010, la coneguda capçalera no ha 
deixat de créixer en nombre de lectors 
i, sobretot, en influència i ascendència 
sobre els veïns i veïnes més curiosos de 
la ciutat. L’elaboració de les ressenyes, 
així com la confecció de l’índex de res-
taurants, ha comptat amb la participa-
ció de Laura Conde, col·laboradora de 
la secció Menjar i beure de Time Out 
Barcelona i “foodie incansable i amant 
a parts iguals de la gastronomia i de 
Barcelona”, tal com ella mateixa es de-
fineix. 

1: DE L’HORT A LA TAULA. Al restaurant Rasoterra (Palau, 5), un exemple de cuina mediterrània i de mercat tenen hort 
propi i una carta de vins i cerveses naturals i artesanals. 2: CUINES DEL MÓN. Barcelona és el paradís dels amants de la 
cuina internacional: poden començar el dia amb un brunch amb pancakes i smoothies, dinar sushi, berenar nachos amb 
guacamole i sopar un curry. A la foto, un dels plats de Thai Barcelona Royal Cuisine. 3: ELS SABORS DEL MAR. A L’Arròs 
(Pg. de Joan de Borbó, 12) els celíacs poden fer realitat una tradició tan barcelonina com menjar-se una paella a la Bar-
celoneta. Aquest i altres restaurants de la ciutat especialitzats en cuina marinera s’assorteixen de la llotja local, enveja 
de moltes capitals mundials. 4: ELS PLAERS DE LA CARN. Barcelona no ha estat aliena al boom mundial de les carns de 
qualitat. El Filete Ruso (Enric Granados, 95) n’és un exemple. 5: AVANTGUARDA I REFINAMENT. Nectari (València, 28) i 
la cuina de Jordi Esteve, a la foto, amb la seva flamant estrella Michelin, han esdevingut referents a Barcelona. 6: LA 
CUINA DE L’ÀVIA. Des d’una escudella a un salmorejo, una fabada, una crema catalana o unes mandonguilles de sèpia. La 
cuina de les àvies ocupa un lloc privilegiat a Barcelona. A la foto, el restaurant La Font de Prades (Poble Espanyol). 

3

5

4

6

1 2

La guia inclou restaurants 
italians, japonesos, de cuina 
d’autor, hamburgueseries, etc.

a la cuina moderna i de fusió. I és 
que l’únic que diferencia el menjar 
apte per a celíacs és, certament, 
l’absència de gluten, i això, en 
molts casos, pot no afectar el sa-
bor del menjar. 
Precisament aquest era el repte 
que, amb motiu de la presentació 
de la guia de restaurants SENSE 
GLUTEN, el Gremi va plantejar a 
diversos assistents a l’acte: ha-
vien de tastar dues versions d’un 
mateix plat, una amb gluten i l’altra 
sense, i endevinar quina opció era 
apta per a celíacs. Els participants 

en aquest concurs, però, jugaven 
amb avantatge, ja que tots ells eren 
familiars de persones celíaques 
i, per tant, estaven acostumats a 
alternar àpats amb gluten i sen-
se. Així doncs, el menú incloïa els 
macarrons del restaurant Mussol, 
especialitzat en cuina tradicional 
catalana; els raviolis de llom amb 
cibulet de l’Out of China, un res-
taurant que ha dignificat la cuina 
xinesa; i, de postres, la tarta red 
velvet de La Desayunería, un local 
que ofereix esmorzars i berenars 
a qualsevol hora del dia. Malgrat 

estar familiaritzats amb el menjar 
sense gluten, no tots els partici-
pants van encertar quina era la 
versió apta per a celíacs, cosa que 
confirma que el menjar sense glu-
ten pot ser igualment saborós. 
La presentació de la guia coincidia 
amb el llançament per part de San 
Miguel d’una nova cervesa apta per 
a persones celíaques. Per posar a 
prova les virtuts d’aquest nou pro-
ducte, el Gremi va comptar amb la 
participació de diversos represen-
tants dels partits polítics amb re-
presentació a l’Ajuntament de Bar-

celona: Raimond Blasi (CiU), Paco 
Sierra (Ciutadans), Jordi Coronas 
(ERC), Dani Mòdol (PSC) i Alberto 
Fernández Díaz (PP). En aquesta 
ocasió, els representants del poble 
havien de tastar diverses cerveses 
San Miguel i endevinar quina era 
la nova San Miguel sense gluten. 
Únicament el regidor de Ciutadans 
va donar l’opció correcta per a 
satisfacció dels representants de 
la cervesera lleidatana presents a 
l’acte, orgullosos de poder oferir 
als celíacs el sabor de la San Miguel 
de sempre, ara sense gluten. 




