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Mapa de la Barceloneta elaborat per l’artista Javier Mariscal, autor també del cartell de la ruta Meet&Eat.

El Gremi impulsa una ruta de tapes a la
Barceloneta amb motiu del congrés del mòbil
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L’objectiu és que l’acció tingui continuïtat i cada
any es convidi els congressistes a conèixer una

zona diferent per tal de contribuir que els efectes
beneficiosos del saló s’estenguin a tots els barris

Entre el 18 i el 28 de
febrer va tenir lloc
la primera edició de
Meet&Eat, una iniciativa que pretén acostar
els professionals que
visiten Barcelona amb
motiu del Mobile World
Congress als diferents
barris de la ciutat i ferho, a més, a través del
llenguatge universal de
la gastronomia. Aquesta primera experiència
convidava els gairebé
100.000 congressistes
a una ruta de tapes pel
barri de la Barceloneta
on participaven 25 bars
i restaurants d’estils i
inspiració diversos i
que, en homenatge al
passat mariner del barri, ofereien al client una
tapa especialment dissenyada per a l’ocasió
i elaborada amb productes de mar. GSMA, la
fundació Mobile World Capital Barcelona i el
Gremi de Restauració de Barcelona impulsen conjuntament aquesta acció, que forma
part, al mateix temps, del conjunt d’activitats
que se celebren amb motiu del títol obtingut

per Catalunya com a
Regió Europea de la
Gastronomia
2016.
L’acció compta amb
el patrocini de l’app
Zapper, que permet
fer pagaments amb el
mòbil a comerços i establiments de restauració. A més d’oferir
una proposta turística
confeccionada a mida,
la ruta Meet&Eat pretén contribuir que els
efectes beneficiosos i
la penetració tecnològica associats al Mobile World Congress
s’estenguin als diversos
barris de la ciutat. Es
tracta d’una activitat de
networking programada per les tardes (quan finalitza la programació a l’interior del saló) pensada per estrènyer els vincles entre els congressistes i els
veïns i veïnes de Barcelona que es dediquen
professionalment al sector del mòbil i que
hi estan interessats. A més, complementa la
programació d’activitats que es concentra
als dies previs i posteriors al saló.
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A FONS
Missatge
del president
El MWC
Les xifres de l’edició del Mobile World
Congress (MWC) d’enguany són, un cop
més, aclaparadores: gairebé 100.000
congressistes, 13.000 nous llocs de treball temporal, plantilles de màxims a
hotels i restaurants, entre d’altres, i un
impacte econòmic global de 460 milions
d’euros. L’idil·li entre el congrés i Barcelona comença l’any 2009 i des de llavors
la trajectòria del primer s’ha vinculat
enormement a la nostra ciutat. Hi han
contribuït l’aposta i la determinació de
les diferents formacions polítiques que
han dirigit la ciutat durant aquests anys,
conscients dels beneficis socials i econòmics que un saló d’aquestes característiques podia aportar. Podríem dir que al
Mobile li ha anat molt bé durant aquests
anys a Barcelona; també a l’inrevés: els
barcelonins i barcelonines estem contents de poder acollir any rere un any la
trobada anual d’un sector en expansió
constant. Això no obstant, més enllà del
repunt de l’activitat econòmica, cal tenir
present que el Mobile és turisme de qualitat – la xifra de congressistes que, després de visitar Barcelona per primera

El gran repte és continuar fent
de Barcelona un espai atractiu
pels congressistes habituals
vegada amb motiu del MWC, hi tornen
més tard, ja amb la família o els amics,
és elevadíssima. El Mobile és projecció
internacional per a la ciutat i promoció d’un sector econòmic, el tecnològic,
estratègic en un món globalitzat. Ara el
gran repte a què la ciutat ha de fer front,
on l’Ajuntament hauria d’assumir un lideratge clar, passa per continuar fent
de Barcelona un espai atractiu per als
professionals habituals que visiten el
saló any rere any. Ciutat i Ajuntament
hi trobaran el Gremi i els restauradors
totalment disposats a col·laborar-hi.
Pere Chias Suriol

2

Pere Chias i John Hoffman (GSMA)
donen el tret de sortida a la ruta Meet&Eat
Coincidint amb l’inici de la ruta, el passat 18
de febrer va tenir lloc la presentació pública
de Meet&Eat, un acte a què van assistir, entre d’altres, l’exalcalde de Barcelona, Xavier
Trias, els regidors Raimond Blasi i Daniel Mòdol, i el president del Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona, Miquel
Donnay. També hi va ser present una nodrida
representació dels 25 establiments de restauració que participaven a la ruta. L’acte va
tenir a lloc a una de les sales del restaurant Cal

Pinxo Platja, amb esplèndides vistes al mar. Un
dels moments més simpàtics de la trobada fou
l’intercanvi de regals entre Pere Chias, president del Gremi de Restauració, i John Hoffman,
conseller delegat de GSMA, que es van regalar
mútuament un retrat propi realitzat per Javier
Mariscal (a la fotografia superior). En finalitzar
la presentació els assistents, avançant-se als
congressistes, van poder degustar les tapes
elaborades amb motiu de la ruta Meet&Eat pel
mateix Cal Pinxo Platja i pel bar La Playa.

HOMENATGE A LA TRADICIÓ MARÍTIMA DE LA BARCELONETA
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1: CAN SOLÉ. Mos de gamba. 2: TAPA TAPA XIRINGUITO. Broqueta cruixent de gambes. 3: 3 NUSOS. Moll en salmorra al
bufador amb maionesa d’olives verdes. 4: SALAMANCA. Txangurrito de peix amb cruixent de pernil ibèric. 5: CAN GANASSA. Llagostí panko. 6: CABALLA CANALLA. Bacallà amb espinacs frescos i mussolina suau d’all. 7: BITÀCORA. Ceviche
de peix. 8: LA FRESCA. Bomba de gamba.
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El moviment en defensa de les terrasses frega ja el
centenar de padrins del món de la cultura i la ciència
La campanya impulsada pel Gremi de
Restauració durant el passat mes de
desembre d’apadrinament de terrasses
continua sumant adeptes. Es tracta de
persones amb transcendència pública,
conegudes per la seva activitat professional en àmbits com el teatre, la televisió, el periodisme i la ciència, que
han volgut reivindicar la seva doble
condició de veïnes de la ciutat i clients
habituals de les seves terrasses. Per ferho han apadrinat la terrassa del bar o
restaurant que acostumen a freqüentar
o que tenen a prop de casa o de la feina.
Després d’una primera trentena de padrins, que van protagonitzar un ampli
reportatge a El Periódico de Catalunya,

nous rostres coneguts s’hi ha volgut
sumar fins fregar gairebé el centenar
de padrins i padrines. Entre les noves
adhesions hi ha periodistes reconeguts
com Elisenda Roca i Eduard Voltas,

Els padrins reivindiquen la seva
doble condició de veïns i clients
de terrasses de restauració
editor de la revista Time Out; alguns
dels rostres més habituals de la petita
pantalla com Jordi González i Manel
Fuentes també han volgut expressar
la seva solidaritat amb el sector de la

restauració. “Si eliminem les terrasses
perdrem una part de la nostra forma de
ser”, lamenta l’humorista Carlos Latre.
El conjunt de nous padrins es completa
amb veïns il·lustres com el perruquer
Lluís Llongueras, la dissenyadora Purificación García i la cantant Lucrecia.
Aquesta iniciativa sorgeix com a resposta als efectes produïts per l’aplicació
de l’Ordenança de terrasses, que durant
2015 ha afectat negativament més de
2.500 terrasses, segons les xifres facilitades pel consistori barceloní, sense
que a dia d’avui l’assumpte s’hagi resolt.
“Són terrasses amenaçades per normatives que ningú ha demanat”, sentencia
Jordi González.

3

