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Coincidint amb l’arribada de la primavera i el 
bon temps, el Gremi de Restauració de Bar-
celona ha posat a disposició de la ciutadania 
una reedició de la popular guia de restaurants 
vegetarians amb 10.000 nous exemplars. 
Es tracta, però, d’una edició millorada que 
s’amplia també a restaurants de cuina vegana 
i de proximitat. La Veggie Vegan Barcelona in-
clou, en total, una quarantena de referències 
d’establiments de la ciutat. La guia és gratuïta 
i pot recollir-se a qualsevol dels locals partici-
pants; el usuaris també poden descarregar-ne 
la versió online des del web del Gremi. Durant 
els propers dies, a més, la guia podrà trobar-
se a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) 
de l’Ajuntament de Barcelona, que hi ha donat 
suport a través de la convocatòria de subven-
cions ordinàries. 

Per elaborar les ressenyes, el Gremi ha 
comptat amb la participació dels redactors 
de la revista Time Out Barcelona, un dels 
prescriptors d’oci i cultura de referència a la 
ciutat. La seva mirada curiosa i incisiva posa 
de manifest l’elevada especialització de la res-
tauració barcelonina, capaç d’atendre públics 
diversos i de garantir la seguretat alimentària 
de tothom. La guia ha estat patrocinada per la 
cervesera lleidatana San Miguel, que fabrica 
cerveses especials com la San Miguel ECO i 
la San Miguel 0,0. 

Davant l’evolució de la consciència 
col·lectiva i dels gustos dels consumidors, un 

conjunt cada dia més ampli de restauradors 
de Barcelona s’esforcen per trencar el mite 
que la cuina sana és avorrida o limitada. Una 
quarantena d’aquests professionals apareixen 
a la guia Veggie Vegan Barcelona en un mo-
saic que resumeix les principals corrents que 

existeixen a dia d’avui en aquest àmbit. A més 
del vegetarianisme i del veganisme (corrents 
clàssics), a Barcelona trobem restaurants que 
practiquen l’anomenat flexitarianisme, una 
cuina eminentment vegetariana però dispo-
sada a fer concessions quan es garanteix que 
el tractament del peix i la carn ha estat ade-
quat. 

També trobem exemples de cuina crudive-
gana: un dels seus impulsors a Barcelona, Ja-
vier Medvedovsky, la defineix com un retorn 
“a l’essència del que ens ofereix la natura i a 
l’higienisme de l’ésser humà”. En aquest cas, 
els aliments no es cuinen més enllà dels 42 
ºC, la temperatura dels rajos de sol. Comple-
ta la guia l’anomenada cuina macrobiòtica, 
d’origen oriental, que busca l’equilibri entre el 
yin i el yang en l’alimentació del cos. 

El Gremi reedita la popular guia de restaurants 
vegetarians i hi afegeix noves opcions saludables

La guia és gratuïta i es pot trobar a 
la quarantena de locals participants 
i a internet; en breu es posarà a 
disposició de la ciutadania a les OAC

La guia inclou una entrevista coral amb 4 defensors de l’anomenada cuina de proximitat: Xavi Pellicer, Teresa Carles, 
Sergi de Meià i Ada Parellada (d’esquerra a dreta). Fotografia presa al Parc Agrari del Baix Llobregat. 
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El Gremi de Restauració inicia un procés per polsar 
l’opinió i les inquietuds dels restauradors de Barcelona

El Gremi ha iniciat aquest mes un període de 
visites a bars i restaurants de la ciutat per 
conèixer, de primera mà, quines són les prin-
cipals preocupacions dels restauradors bar-

celonins. Aquesta iniciativa, proposada pel 
president i els òrgans de govern del Gremi, 
forma part d’una estratègia de modernitza-
ció de l’entitat que es va iniciar ja fa uns anys.  

L’objectiu és recollir idees i intercanviar opi-
nions per millorar el Gremi, l’atenció i els serveis 
als agremiats. Aquest mes s’ha visitat Gràcia, 
Barceloneta, Sagrada Família i Sant Andreu.

La principal preocupació dels 
restauradors visitats durant 
l’abril  és l’extinció o reducció 

de les seves terrasses

Membres del Gremi de Restauració de Barcelona han visitat 
aquest mes diversos locals de les places de la Revolució i 
la Virreina de Gràcia. Els propietaris d’aquests negocis 
garanteixen que la gran majoria de terrasses al districte 
no ocasionen molèsties als veïns. Els restauradors estan 
convençuts que els vetlladors dignifiquen l’espai públic, que 
els seus clients són persones del barri i de tota la vida. Són 
aquests clients, precisament, els que permeten als petits 
bars i restaurants familiars anar mantenint-se, sense gaire 
alegries, perquè, tot i que pugui semblar que sempre estan 
plens, s’hi deixen la pell, han de pagar nòmines a final de mes, 
impostos i proveïdors. Molts d’ells 
encara s’estan recuperant de la crisi 
perquè van haver de tirar d’estalvis. 
Per sort, les terrasses de les places 
de Gràcia tenen bona acollida en 
qualsevol època de l’any; són prou 
amples i espaioses perquè tothom 
les pugui gaudir sense interferir 
ni molestar els demés. Gràcia, en aquest sentit, manté 
l’esperit de poble, on el carrer és escenari de relacions, de 
convivència i de respecte. Només, i així ho pensa molta gent 
que hi viu, la imatge del barri es deteriora per les actituds 
incíviques d’aquells que compren llaunes i menjar precuinat 
per emportar, s’asseuen al terra de les places, no respecten 
l’horari de descans dels veïns ni recullen les deixalles.

Les terrasses i vetlladors dignifiquen 
els carrers i places de Gràcia

Terrasses a la céntrica plaça de la Revolució de Gràcia.

En aquest districte de barris populars, el ritme de vida poc 
té a veure amb l’estrès, la intensitat i el volum de persones 
que es mou pel centre de la ciutat. Les terrasses conviuen 
aparentment amb placidesa amb el veïnat. No hi ha 
problemes d’espai. En tot cas, l’únic inconvenient és que als 
carrers i places hi ha molts elements urbans que, ordenats de 
manera equilibrada possibilitarien un espai més ben aprofitat 
per a tot tipus d’usos i necessitats. Veiem com a la cèntrica 
plaça del Comerç, on hi ha el mític Versalles, la seva terrassa 
queda encaixonada en un lateral per culpa del quiosc de 
premsa. Ben ubicat, en aquella plaça hi cabria el quiosc, la 

font, els bancs i la terrassa amb més 
taules. Aquesta reordenació donaria, 
sense dubte, més llocs de feina per 
cobrir les demandes dels clients de 
l’exterior i l’opció d’ubicar-hi altres 
vetlladors de negocis de restauració 
propers. També amb sentit comú es 
podria reubicar una paperera que, 

pel règim de les distàncies, impedeix que la terrassa de La 
Divina, al carrer Sòcrates, pugui ampliar-se en una filera 
més. Són decisions com aquesta, preses per les autoritats 
sense tenir en compte el component humà ni la casuística de 
cada establiment, les que porten a pensar als restauradors 
que l’administració posa traves als negocis petits, que cada 
cop ho tenen més difícil per subsistir i prosperar. 

Sant Andreu creu que cal sentit comú 
a l’hora de reordenar espais públics

La terrassa del Versalles enganxada al quiosc de la plaça Comerç.

GRÀCIA SANT ANDREU
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L’aprovació de l’ordenació singular dels entorns de la 
Sagrada Família, que elimina les terrasses a les voreres 
del perímetre més immediat del temple i als xamfrans 
dels quatre encreuaments corresponents, excepte el de 
Sardenya-Provença, ha provocat molta preocupació entre 
els restauradors de la zona. Els propietaris de negocis 
afectats consideren un greuge comparatiu respecte a altres 
locals ubicats en xamfrans d’altres zones de l’Eixample.  Els 
restauradors creuen -amb tota la raó- que hi ha espai de sobra, 
en unes voreres amples, on sempre hi ha hagut vetlladors 
que no han donat cap problema de pas. Caldrà veure què 
passarà amb establiments històrics al barri, com el bar Giralt 
(Mallorca-Sardenya), amb més de 40 anys, quan desaparegui 
la seva terrassa; si haurà de tancar o convertir-se en local 
de venda de souvenirs, com els que proliferen a la zona. 
Sorprèn que les masses de turistes, 
tan criticades per l’Ajuntament, 
tinguin ara tot l’espai que vulguin per 
caminar per les voreres i desplaçar-
se per diferents zones. Pel que fa als 
carrers Provença i Mallorca davant 
del temple, l’ordenació singular ha 
establert una amplada de vorera lliure 
de 4,5 metres. Locals com el Breixans, que fins fa poc tenia 
una llicència per a 8 taules, si té en compte l’aplicació de la 
distància de tots els elements (espai de seguretat, espai per 
a jardinera, etc.), ho tindrà molt difícil per poder col·locar-hi 
un parell de taules. A l’avinguda Gaudí, per la seva part, hi 
ha un primer tram (entre Provença i Rosselló), on es troba 
l’Inter Tapa,  ple d’entrebancs. Les terrasses poden contribuir 
a posar ordre a l’espai públic si l’Ajuntament donés facilitat 
per col·locar-hi elements (para-sols, jardineres, estufes a 
l’hivern...) que facin més agradable l’avinguda. La vista del 
temple de la Sagrada Família des de totes aquestes terrasses 
és magnífica. És una llàstima que siguem l’única ciutat al 
món on no poder prendre quelcom assegut en una terrassa i 
contemplar un dels monuments més emblemàtics i visitats.

Les terrasses del barri de la Sagrada 
Família, amenaçades per l’ordenació

Alexandra (esquerra) amb Roger Pallarols i Núria Gimeno del Gremi.

Els restauradors creuen que amb 
bona voluntad, i estudiant cas per 

cas, es pot organitzar l’espai públic 
perquè tothom hi tingui cabuda

La Barceloneta, malgrat tot, conserva l’essència de barri 
mariner on la vida al carrer continua sent un senyal d’identitat. 
Però l’amenaça sobre algunes terrasses, precisament on 
té lloc bona part de la socialització i la convivència dels 
veïns,  plana sobre la viabilitat de molts negocis. Al passeig 
Joan de Borbó preocupa imaginar com seran les terrasses 
si, com ha anunciat l’Ajuntament, les treuen de la façana i 
les ubiquen a l’altre extrem de la vorera. Caldrà veure com 
podran treballar els cambrers que serveixen els clients 
asseguts a l’exterior per esquivar la quantitat de persones 
que caminen i, fins i tot, les bicicletes que circulen per les 
voreres. Sense dubte, la seguretat de treballadors, veïns i 
vianants està en perill. Per tot això, el futur de la restauració 
i la necessitat de recuperar la bona i popular imatge que 
sempre ha caracteritzat la zona és una qüestió que no només 

afecta i preocupa els restauradors; és 
un repte comú. És necessari, per tant, 
que s’hi facin accions per dignificar 
un dels vials més importants de la 
ciutat, així com per posar en valor 
l’aposta de molts restauradors per la 
qualitat i el producte de proximitat 
que compren diàriament a la llotja de 

la Barceloneta. Tot i ser una zona turística, és evident que 
un molt alt percentatge de la clientela és local, sobretot de 
barcelonins d’altres districtes que mantenen el costum de 
baixar a prendre el sol, banyar-se i menjar tapes i paella. 
En aquest sentit, el carrer Almirall Churruca és un reducte 
de públic autòcton, de clients que s’adrecen pel nom al 
cambrer, que van a comprar al mercat i s’asseuen a les 
terrasses a fer l’aperitiu o berenar. Precisament la reubicació 
d’alguns elements del mobiliari urbà a la plaça del mercat, 
Poeta Boscà, els ha fet perdre taules i cadires. Veient com 
de sol·licitades estan allà les terrasses, una bona opció per 
a aquesta zona seria que l’Ajuntament fos més flexible i els 
permetés la possibilitat de col·locar més taules i cadires a les 
terrasses en funció de la temporada i de l’horari. 

La Barceloneta, destinació de clients 
majoritàriament locals

Terrasses al popular carrer Almirall Churruca de la Barceloneta.

SAGRADA FAMÍLIA BARCELONETA




