
Gran Via de les Corts 
Catalanes, 481, baixos

 08015 - Barcelona

T 933 018 891
F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

1

Amb el suport de

Dos anys després del nomenament de Pere 
Chias com a nou president del Gremi de 
Restauració de Barcelona, l’entitat es troba 
immersa en una etapa de creixement com a 
conseqüència de la modernització de la seva 
estructura. Durant aquests 24 mesos el Gre-
mi ha apostat per fer presents les demandes 
del sector i, de forma especial, les reivindi-
cacions vinculades a l’Ordenança de terras-
ses. També ha apostat per millorar l’atenció 
als establiments agremiats. Això ha estat 
possible gràcies a la renovació de gran part 
dels professionals (advocats, enginyers tèc-
nics, arquitectes, etc.) i a la introducció de 
profunds canvis organitzatius. L’estructura 
tècnica del Gremi, altament especialitzada, 
es troba orientada a satisfer els incidents 
que afecten el desenvolupament ordinari de 
l’activitat de restauració a la nostra ciutat. 
Tot plegat ha consolidat la institució com el 
veritable punt de trobada de tots els restau-
radors i restauradores de Barcelona. 

El nou tarannà del Gremi ha implicat que 
de forma ininterrompuda nous bars i restau-
rants hi facin confiança. Així doncs, durant 
els darrers dos anys la base associativa del 
Gremi s’ha eixamplat a un ritme aproximat 
d’un punt de restauració al dia. Són, per tant, 
gairebé 700 nous agremiats que confirmen el 
paper del Gremi com a única veu autoritzada 
del sector de la restauració a Barcelona. Du-

rant aquesta primera meitat del mandat tam-
bé s’ha produït l’acostament als grans grups 
de restauració, la majoria dels quals ara s’han 
incorporat a la Junta Directiva, el màxim òr-
gan de decisió política de l’entitat. 

Durant aquests dos anys el Gremi ha apos-
tat també per redoblar esforços en l’àmbit 
de la dinamització sectorial. Gràcies als dife-
rents acords assolits amb marques del sector 

i amb l’Ajuntament, la coneguda ruta De tapes 
per Barcelona amb Estrella Damm s’ha vist 
complementada amb noves iniciatives com 
Family Fans, una guia de restaurants per a 
famílies amb nens; la ruta del vermut musi-
cal, celebrada el juliol de 2015 amb el suport 
de Martini; o l’acció Meet&Eat, una proposta 
gastronòmica pensada perquè els professio-
nals que visiten Barcelona amb motiu del Mo-
bile World Congress coneguessin el barri de 
la Barceloneta i la seva gastronomia. També 
s’ha reeditat la guia de restaurants aptes per 
a celíacs amb la participació de l’Associació 
Celíacs de Catalunya i de Solán de Cabras. 

El Gremi de Restauració celebra l’equador 
de l’actual mandat obrint la Junta Directiva 
als grans grups de restauració de la ciutat
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Durant els darrers 2 anys el 
Gremi ha crescut a un ritme d’un 
punt de restauració al dia; en total, 
són gairebé 700 nous agremiats

Foto de família de la Junta Directiva del Gremi de Restauració de Barcelona. 
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NOTÍCIES

Els grans grups de restauració de Barcelona 
s’incorporen a la Junta Directiva del Gremi

ARTEMI NOLLA FURRIOL
AN Grup

25 establiments a Barcelona

Marítim
Mussol (6 locals)
La Botiga (3 locals)
Tapa Tapa (4 locals)
Citrus (etc.)

ÒSCAR COSTA
Grup Farga

14 establiments a Barcelona

Farga Diagonal
Farga Gran de Gràcia
Farga Beethoven
Farggi Sagrada Família
Farggi Pg. de Gràcia (etc.)

JOAN BALSELLS
Grup Repris

11 establiments a Barcelona

Bodega Joan
La Plaça
Sibarit
Racó de Manso
Terrassa Beer (etc.)

RAMON BORDAS
Grup Costa Este

7 establiments a Barcelona

Cachitos (2 locals)
Nuba
Lolita
Opium Mar
Pacha Barcelona (etc.)

CARME SERVITJE MAURI
Mauri

JUAN CARLOS IGLESIAS
Grup Rías de Galicia

7 establiments a Barcelona

Rías de Galicia
La Cañota
Bodega 199
Tickets
Pakta (etc.)

ROSA MARIA ESTEVA
Grup Tragaluz

11 establiments a Barcelona

El Japonés
Pez Vela
Luzia
Bestial
Cuines Santa Caterina (etc.)

DANIEL CAMÓS
Grup Andilana

15 establiments a Barcelona

Flamant
Miu Japonés
Les Quinze Nits
La Rita
Balthazar (etc.)

JOSÉ CACHEIRO
Grup Cacheiro

11 establiments a Barcelona

Chéri
Trobador (2 locals)
Nello’s Bar
Divinus (2 locals)
Piper’s Tavern (etc.)

JOSÉ VIGUIN
Shôko
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ENTREVISTA

Quin eren els teus objec-
tius en assumir la presi-
dència del Gremi de Res-
tauració? El principal repte 
del Gremi, una institució amb 
més de 500 anys d’història, 
i, en general, de les entitats 
representatives del teixit 
econòmic, és continuar sent 
útil per al restaurador d’avui 
en dia. La restauració és un 
sector especialment sensi-
ble a un conjunt divers de 
factors: canvis normatius, 
nous hàbits de consum, 
fluxos turístics, nous estils 
de vida, etc. El Gremi s’ha 

En aquesta entrevista el president del Gremi de Restauració de Barcelona 
repassa, amb motiu de l’aniversari dels dos primers anys de mandat, les 

causes que han portat l’entitat a créixer de forma sostinguda en nombre 
d’agremiats. També es refereix a la polèmica Ordenança de terrasses

Pere Chias: “el Gremi és la casa de 
tots els restauradors de Barcelona”

entenc per què l’equip d’Ada 
Colau no ha dedicat més es-
forços a revertir aquesta si-
tuació: si l’Ordenança és un 
“nayp” com l’ha qualificada 
la màxima responsable de 
l’àrea d’Ecologia, Urbanis-
me i Mobilitat, si no volem 
que es destrueixi el teixit co-
mercial de barri, per què no 
ens afanyem a elaborar una 
nova normativa, consensua-
da amb el sector, que garan-
teixi l’ordre a l’espai públic? 

L’Ordenança de terras-
ses s’ha modificat recent-
ment per modificar la 

d’avançar a l’evolució del sector i estar 
al costat dels restauradors. 

Com és el Gremi de Restauració 
a dia d’avui? El Gremi és una entitat 
viva, dinàmica, totalment orientada a 
atendre les necessitats dels restaura-
dors de la ciutat. Tenim un equip de 
professionals altament qualificats i, el 
que és més rellevant, especialitzats en 
el sector de la restauració. Som una 
entitat independent, sanejada econòmi-
cament, sense cap lligam que limiti la 
nostra capacitat per fer el que els res-
tauradors esperen del Gremi: que els 
defensem allà on calgui amb absoluta 

llibertat. Això fa que dia a dia nous es-
tabliments facin confiança en el Gremi 
i la base associativa de l’entitat no deixi 
d’eixamplar-se. El Gremi és ara la casa 
de tots els restauradors i restauradores 
de Barcelona. 

Durant aquests dos anys s’ha con-
solidat la presència al Gremi dels 
grans grups de restauració, que ara 
passen a formar part de la Junta Di-

rectiva. La relació amb els grans grups 
de restauració sempre havia existit, 
però és ara que, després d’incorporar-se 
al Gremi, hem volgut que s’incorporin 
també als òrgans de decisió de l’entitat. 
Els restauradors i restauradores que 
formen part de la Junta Directiva, els 
nous i els que ja hi eren, dediquen part 
del seu temps a defensar els interessos 
col·lectius del sector. Ho fan de for-
ma totalment desinteressada, i això és 
d’agrair. 

L’inici de l’actual mandat coinci-
deix pràcticament amb l’entrada en 
vigor de l’Ordenança de terrasses, 
una norma que s’ha revelat comple-
tament perjudicial per als interes-
sos dels restauradors, sobretot per 
als bars i restaurants més petits on 
la terrassa representa un percentat-
ge molt important de la facturació. 
Com a president he viscut la crisi de les 
terrasses de prop. He vist l’angoixa als 
ulls de restauradors de barri, amb nego-
cis profundament arrelats al territori, 
que veuen perillar el seu negoci, la seva 
forma de guanyar-se humilment la vida. 
És impossible que una norma que gene-
ra aquestes conseqüències sigui bona 
per al conjunt de la ciutat; tots els par-
tits polítics hi coincideixen, però fins ara 
s’ha fet ben poc per canviar la norma. No 

composició de la Comissió Tècnica 
de Terrasses i ampliar les mora-
tòries que afecten les terrasses que 
ja existien abans de 2014. Podem 
compartim la filosofia, però no és sufi-
cient. No té sentit continuar aplicant la 
norma que es procedeix a modificar i, 
per això, entenem que calia deixar en 
suspens de forma temporal alguns ar-
ticles que, en aplicar-se, haguessin pro-
duït un nou daltabaix en el sector de la 
restauració. Però l’origen de la crisi de 
les terrasses s’ha mantingut. Hem per-
dut l’oportunitat de desactivar la veri-
table amenaça que plana sobre més de 

2.500 terrasses de la ciutat: el règim de 
les distàncies. Ho demanava el Gremi 
i també el dos sindicats, UGT i Comis-
sions Obreres. La conseqüència és molt 
clara: ens trobem a les portes d’una 
nova temporada d’estiu marcada per la 
incertesa i la por a perdre taules i cadi-
res. Pacificar el sector de la restauració 
hauria de ser prioritari per al govern de 
la ciutat.  

“Som una entitat independent 
capaç de defensa els interessos 
de la restauració allà on calgui”

“No entenc per què el govern 
no dedica més esforços a posar 
fi a la crisi de les terrasses”

Pere Chias, davant de la seu social del Gremi al districte de l’Eixample.




