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Més enllà de les qüestions clàssiques lliga-
des a la distribució comercial (els horaris, 
els períodes de rebaixes, etc.), l’actualització 
de la legislació del món del comerç a Cata-
lunya impulsada pel govern de la Generalitat 
va assumir el repte de donar al fenomen de 
la degustació un marc normatiu autonòmic. 
De bon inici, el Gremi de Restauració va ex-
pressar el seu escepticisme, coherent amb la 
posició històrica de l’entitat. Així doncs, des 
del punt de vista dels restauradors l’ambigu 
terme degustació serviria per instal·lar cafe-
teries encobertes on, sota l’aparença de fle-
ques o pastisseries, la venda de productes per 
emportar (l’essència de l’activitat comercial) 
hauria esdevingut residual; en aquests espais 
la major part de la facturació dependria de la 
zona de degustació. Si bé el servei ofert als 
clients és idèntic, no ho serien les condicions 
laborals dels treballadors (que no se subjecta-
rien al que determina el conveni col·lectiu de 
la restauració) ni tampoc les mesures de se-
guretat de l’establiment. La degustació impli-
caria, per tant, una pràctica de competència 
deslleial i intrusisme, motiu pel qual caldria 
que degustació i restauració rebessin el ma-
teix nom i operessin sota les mateixes regles. 
A l’altre costat del debat, flequers i pastissers 
demanarien ampliar significativament la mida 
de les zones de degustació i poder servir be-
gudes alcohòliques, cosa que, a la pràctica, 
incrementaria el grau de confusió entre de-
gustació i restauració. 

Després d’un debat intens, on els diferents 
actors van tenir l’oportunitat d’expressar els 

seus arguments, la cambra va aprovar la Llei 
de comerç, serveis i fires el passat 27 de juliol. 
Els preceptes que es refereixen a la degusta-
ció (article 11, disposició transitòria segona i 
disposició final segona) van comptar amb els 
vots dels grups parlamentaris de Junts pel Sí 

i del PSC. A grans trets, la Llei dóna segure-
tat jurídica als comerços amb degustació i 
estableix els requisits que han d’observar; la 
regulació és d’aplicació a tots els municipis 
de Catalunya amb l’excepció de la ciutat de 
Barcelona, on s’evita vulnerar l’àmbit compe-
tencial especial que atorga la Carta municipal 
i on se seguirà aplicant l’Ordenança munici-
pal corresponent. 

Es tracta, per tant, d’una posició de consens, 
que satisfà parcialment les peticions de les di-
ferents parts implicades. En definitiva, posa 
fi a una discussió que durant els darrers anys 
ha enfrontat els gremis de comerç alimentari 
amb el món de la restauració. Durant aquest 
debat l’Ordenança de Barcelona que regula la 
degustació ha estat qüestionada pels gremis 
alimentaris; ara la decisió presa pel Parla-
ment de Catalunya implica tancar aquest ca-
pítol i fixa amb claredat la línia que separa la 
degustació de la restauració. 

El Parlament aprova la Llei de comerç 
i posa fi al conflicte de la degustació

La Llei de comerç, amb els vots 
de Junts pel Sí i el PSC, aposta per 
una posició de consens, que satisfà 
en part els interessos en joc

Un moment de la votació al ple del Parlament.
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“La Llei marca les regles del joc de la degustació”
ENTREVISTA AMB MUNTSA VILALTA, DIRECTORA GENERAL DE COMERÇ

Quins són els principals avanços norma-
tius que conté la Llei de comerç, serveis i 
fires?
Sens dubte, la nova Llei de comerç, serveis 
i fires s’ha gestat amb la clara vocació de 
recollir les diferents sensibilitats del sector 
comercial català, i així ho reflecteix l’ampli 
consens en la seva aprovació al Parlament 
de Catalunya. Aquesta nova norma té com 
a finalitats impulsar la lliure i lleial compe-
tència entre empreses i estimular l’activitat 
econòmica, i dóna resposta a diferents ne-
cessitats normatives. D’una banda, posa fi a 
la dispersió normativa, compilant en un sol 
text tres dels quatre blocs normatius de la 
legislació catalana en matèria de comerç. 
D’una altra, aporta seguretat jurídica als 
operadors comercials i adapta la normativa 
a les noves realitats. Finalment, simplifica 
la regulació i redueix càrregues adminis-
tratives. Pel que fa al contingut, és una llei 
ambiciosa que contempla moltes novetats, 

com ara la clarificació de conceptes bàsics, 
la regulació de les zones de degustació, els 
períodes de rebaixes recomanats, i el nou 
règim general d’horaris comercials. Una al-
tra de les novetats, és la prohibició de venda 
de productes o serveis per telèfon o a domi-
cili, sempre i quan no hagin estat acceptats 
pels destinataris. Respecte als municipis 
turístics, es delimiten les condicions per a 
què un municipi pugui sol·licitar ser-ho. Així 
mateix, s’incorpora el concepte d’àrees de 
promoció econòmica urbana (BID), i preveu 
la possibilitat de crear un Consell Local de 
Comerç. Són conceptes nous a la legislació 
comercial: el foment d’un model d’economia 
circular en l’activitat comercial i la lluita 
contra el malbaratament d’aliments i apro-
fitament dels excedents alimentaris.
La Llei es pronuncia sobre el fenomen de la 
degustació a través d’una regulació unifor-
me per a tot el país que respecta, al mateix 
temps, la singularitat de Barcelona. Quina 

valoració en fa la direcció general de Co-
merç?
Les noves realitats reclamen una actualitza-
ció de la normativa en aquest aspecte. Per 
això, la regulació de les zones de degustació 
ha estat una qüestió  clau en aquesta llei. Per 
primer cop s’ha establert un marc normatiu 
per definir les zones de degustació dins els 
establiments destinats essencialment a la 
venda de productes d’alimentació que ofe-
reixen productes propis per tastar; a més, 
es limita la seva superfície. Efectivament, la 
Llei marca les regles de joc, evitant que es 
puguin produir situacions abusives de des-
lleialtat envers el sector de la restauració i 
recull la singularitat de la ciutat de Barce-
lona, que es regeix de conformitat amb el 
que estableix la Carta municipal de Barce-
lona. Des de la direcció general de Comerç 
agraeixo la voluntat d’entesa, així com les 
aportacions de tots els sectors més direc-
tament implicats. 

El nomenament de Santi Vila com a nou conseller 
d’Empresa i Coneixement va coincidir amb la fi de la 
tramitació parlamentària de la Llei de comerç. L’aprovació 
de la norma posava fi a una llarga gestació de gairebé 
4 anys durant els quals des de la direcció general de 
Comerç, primer amb Josep Maria Recasens al capdavant 
i, posteriorment, amb l’actual directora general, Muntsa 
Vilalta, es va fer un esforç per donar forma a una regulació 
moderna i dinàmica, capaç de donar respostes a escenaris 

canviants marcats per les tendències en el comportament 
dels consumidors i usuaris, i consensuada, al mateix 
temps, amb els agents representatius del sector del 
comerç i els serveis de Catalunya, que van poder aportar 
les seves consideracions durant el procés de redacció. La 
Llei de comerç, doncs, incorpora al marc jurídic català les 
noves maneres de consumir productes, més saludables i 
sostenibles. A més, aposta per l’ús de les eines digitals per 
a la competitivitat i per a la formació de persones. 

JUNTS 
PEL SÍ

Santi Vila, conseller d’Empresa i Coneixement.
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El grup parlamentari del PSC, a través de la seva diputada 
Alícia Romero, es va mostrar coherent amb el posicionament 
històric dels socialistes barcelonins amb relació a la 
degustació. Anteriorment el PSC s’havia pronunciat sobre 
aquesta qüestió amb motiu de l’aprovació de l’Ordenança 
d’establiments i centres de comerç alimentari de Barcelona 
l’any 2011, on va apostar per regular de manera restrictiva 
un fenomen que havia nascut al districte de Ciutat Vella 
per sortejar les limitacions a l’obertura d’establiments 
de concurrència pública que havia imposat el pla d’usos. 

La norma pretenia posar-hi límits i evitar, a més, que la 
degustació esdevingués l’activitat principal en detriment 
de l’activitat estrictament comercial. Uns anys després, 
l’Ordenança de terrasses va provocar noves crítiques 
del grup municipal socialista, que considerava un error 
sumar a les zones de degustació terrasses situades a 
la via pública. Amb motiu de la Llei de comerç el grup 
parlamentari del PSC va revalidar aquesta visió sobre la 
degustació i hi va sumar la defensa de les competències 
que la Carta municipal atorga a la ciutat de Barcelona. 

PSC

CSQP PP CUPC’S

La diputada Laura Vílchez, en nom del grup parlamentari de Ciutadans, 
va defensar als diferents debats les enormes similituds entre degustació i 
restauració: la degustació no seria sinó una activitat de restauració que 
s’annexiona a un establiment de comerç i que, per tant, ha de restar subjecta 
a les mateixes exigències que qualsevol altre local de restauració. En aquest 
sentit, Ciutadans va presentar una esmena on proposava que la restauració i 
la degustació se sotmetessin a “càrregues i requisits administratius idèntics”, 
cosa que hauria posat fi al greuge comparatiu actual. Si bé finalment l’esmena 
no va prosperar, el Gremi agraeix l’esforç del grup parlamentari de Ciutadans 
per intentar trobar una solució de consens. 

El posicionament dels grups 
parlamentaris de Catalunya Sí 
Que es Pot (CSQP), que va votar 
en contra, i Partit Popular i CUP-
Crida Constituent, que es van 
abstenir, durant el debat sobre 
la degustació va permetre que 
l’acord assolit entre Junts pel 
Sí i el PSC tirés endavant. En 
el cas de CSQP, el diputat Marc 
Vidal advocava per respectar 
la capacitat dels ens locals per 
regular les zones de degustació 
i proposava, consegüentment, 
que la Llei de comerç no es 
pronunciés sobre aquesta qüestió. 
A hores d’ara ja existeixen normes 
sobre degustació a la majoria 
d’ajuntaments catalans. 

Alícia Romero, diputada del grup parlamentari socialista.

Laura Vílchez, diputada del grup parlamentari de Ciutadans.



el període d’al·legacions el 
consistori barceloní ja havia 
alertat de la vulneració de 
competències que es podria 
produir: “la Generalitat és 

molt curosa quan la invasió 
de competències es produeix 
en altres instàncies i s’hauria 
d’aplicar el mateix quan afecta 
a l’Ajuntament de Barcelona i 
altres municipis”. 

Finalment, el Parlament, 
amb encert, va optar per 
respectar l’estatus especial de 
què gaudeix Barcelona i per 
evitar que la Llei de comerç 
violentés l’article 39 de 
l’Ordenança d’establiments i 
centres de comerç alimentari, 
el qual continuarà aplicant-se 
com fins ara ja que no es troba 
afectat per la moratòria que 
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1
La zona de degustació no pot superar 
els 20 m2 independentment de la super-
fície total de l’establiment. Si se superen 
els 20 m2 caldrà sol·licitar la llicència de  
restauració que correspongui. 

SUPERFÍCIE

4
Han de disposar del mateix nombre 
de serveis sanitaris que la normativa 
municipal exigeix als locals de concur-
rència pública.  També han de complir la 
normativa d’accessibilitat. 

SERVEIS SANITARIS

2
No és permesa la venda de begudes 
alcohòliques independentment de la 
seva graduació. Únicament es poden 
servir sucs, cafès i begudes refres-
cants i solubles. 

BEGUDES ALCOHÒLIQUES

5
Únicament es poden degustar els 
productes de l’especialitat que estan a 
la venda,  a temperatura ambient o en 
fred, amb possibilitat d’escalfar-los en 
un petit forn microones. 

PRODUCTES DE L’ESPECIALITAT

3
El titular del comerç amb degustació ha 
de tenir el carnet d’artesà alimentari o 
mestre artesà. La Llei preveu un règim 
transitori d’un any perquè els establi-
ments s’adeqüin a aquest requisit.

CARNET DE MESTRE ARTESÀ

6
En cap cas es poden servir o anunciar 
dinars, sopars, menús ni qualsevol 
altra forma de presentació que estigui 
regulada per als establiments de con-
currència pública.

DINARS, SOPARS I MENÚS

La voluntat del govern de 
la Generalitat d’abordar el 
fenomen de la degustació en 
el marc de la Llei de comerç 
va suposar l’obertura d’un nou 
front: la vulneració de l’àmbit 
competencial que podria 
patir la ciutat de Barcelona. 
La capital gaudeix d’un règim 
jurídic especial l’origen del 
qual es troba en el propi Estatut 
d’autonomia de Catalunya. 
Tal com apuntava l’informe 
emès pels serveis jurídics 
municipals amb motiu de 
l’avantprojecte de llei, l’article 
89 de l’Estatut opera com “una 
veritable garantia institucional 
que impacta sobre la legislació 
ordinària i dota al municipi 
de Barcelona d’un nivell de 
protecció especial”. Els detalls 
de l’estatus jurídic particular 
de la ciutat es troben recollits 
a la Carta municipal, una llei 
del Parlament de Catalunya 
aprovada l’any 1998. 

En exercici de la seva potestat 
normativa, l’Ajuntament de 

Les claus del marc 
normatiu de la degustació 

a la ciutat de Barcelona

Jaume Collboni (dreta) i Montse Ballarín (esquerra).  

El Parlament ha evitat 
violentar l’Ordenança 
de comerç alimentari

El llindar dels 20 m2 i la prohibició de servir begudes alcohòliques 
(també cervesa i cava) i menús continuarà aplicant-se com fins 

ara als comerços amb degustació situats a la capital del país.

Barcelona ja havia regulat les zones de 
degustació. L’Ordenança d’establiments 
i centres de comerç alimentari, 
aprovada l’any 2011, concreta, al seu 
article 39, les condicions en què operen 
els comerços amb zona de degustació. 
Per aquest motiu, a principis d’any, 
coincidint amb l’inici de la tramitació 
parlamentària del projecte de llei, 
l’Ajuntament de Barcelona va emetre 

un dur comunicat on la titular de la 
regidoria de Comerç i Consum, Montse 
Ballarín, titllava d’“inadmissible” 
l’actitud de la Generalitat “perquè no 
reconeix les competències municipals 
en matèria de comerç i envaeix 
competències reconegudes per la 
Carta municipal, que no hem d’oblidar 
que és una llei del propi Parlament”. La 
regidora, a més, recordava que durant 

preveu la disposició transitòria segona. 
En aquest sentit, la Llei determina que 
“amb relació als establiments situats a 
la ciutat de Barcelona, no són aplicables 
els criteris relatius” a la superfície de 
la zona de degustació i a la possibilitat 
que se serveixin begudes alcohòliques, 
un supòsit que continuarà prohibit 
a Barcelona (també en el cas de la 
cervesa, el vi i el cava). 
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Quina valoració feu des 
del Gremi del tractament 
que la nova Llei del come-
rç preveu per a la degusta-
ció? El sentiment global és de 
satisfacció: s’ha posat fi a una 
discussió que s’arrossegava 
des de feia molts anys. El 
qüestionament de les normes 
no beneficia mai cap sector 
econòmic. A nivell de país, 
ens hagués agradat que la Llei 
hagués aprofundit més en 
aquells aspectes que haurien 
de diferenciar la degustació 

“Tots hauríem d’estar contents 
amb la Llei que s’ha aprovat”

de la restauració; ara bé, entenem que 
es tracta d’una posició de consens, que 
satisfà parcialment les pretensions de 
les diferents parts afectades i que, per 
tant, és correcta. En el cas de la ciutat 
de Barcelona, la nostra satisfacció és 
plena ja que la Llei ha optat, amb bon 
criteri, per respectar l’actual ordenança 
de comerç alimentari i evitar així una 
vulneració de l’àmbit competencial de 
la ciutat. 

Ha contribuït el Gremi a aquesta 
resolució del conflicte? No sé si hi 
hem contribuït, però almenys ho hem 
intentat amb totes les nostres forces. 
Durant els darrers anys la interlocu-
ció amb els responsables de la direc-
ció general de Comerç i dels gremis 
d’alimentació ha estat molt intensa, ens 

hem reunit amb ells en nombroses oca-
sions per intentar dibuixar escenaris on 
tots ens hi poguéssim sentir còmodes. 
Com deia, el Parlament ha optat per 
una posició de consens que ha posat 
fi a una discussió que ja feia anys que 
s’allargava; tots i totes hauríem d’estar 
contents amb el desenllaç. 

I ara, què passarà? Assistirem a 
un seguit de tancaments de comer-

ços amb degustació? Confiem que no! 
Els restauradors no volem que tanqui 
cap comerç amb degustació, això impli-
caria acomiadaments i pèrdua de teixit 
comercial i de serveis. El que ens agra-
daria és que les mesures de seguretat 
de la degustació fossin les mateixes que 
a la restauració, i que els treballadors 
cobressin el mateix per desenvolupar 
idèntiques tasques, entre d’altres qües-
tions. Ara caldria reforçar la inspecció 
per garantir el compliment de la Llei de 
comerç i de l’ordenança municipal de 
Barcelona.

Podríem dir que la decisió del 
Parlament és una mena de segona 
instància que ve a confirmar la tesi 
que l’Ajuntament de Barcelona –i 
també altres municipals catalans– 
va plasmar a l’ordenança de comerç 
alimentari de 2011? Sí, amb aquesta 
segona volta hem de donar la qüestió 
per resolta. El primer gran debat va 
tenir lloc a Barcelona l’any 2011. Aquí 
l’obstinació de l’anterior president del 
Gremi de Restauració, Gaietà Farràs, i 
de la seva Junta Directiva va ser clau: 
la defensa dels interessos dels restaura-
dors que van fer va portar el consistori 
barceloní a aprovar una norma asse-
nyada, que permet l’evolució dels sec-
tors de la fleca i la pastisseria però que 
limita l’intrusisme. Jo, com a president, 
i l’actual Junta Directiva del Gremi hem 
estat continuadors d’aquesta tasca, que 
ara hem culminat. 

“Ens hem reunit amb els gremis 
d’alimentació per intentar 
dibuixar escenaris de consens”

El president del Gremi de Restauració, Pere Chias. 

La degustació coincideix amb l’acti-
vitat de restauració sense que sigui 
possible establir diferències entre una 
i l’altra. Amb aquesta rotunditat es 
posicionava la Unió de Consumidors 
de Catalunya, una de les entitats 
més representatives en l’àmbit de 
les persones consumidores segons 
l’Agència Catalana del Consum, en el 
debat sobre la degustació. El comunicat 
es feia públic a principis de maig en 
un moment en què el teixit associatiu 
del comerç i els serveis participava 
a les habituals compareixences que 
tenen lloc durant la tramitació de les 
lleis. “Ateses les enormes similituds, 
és qüestionable l’oportunitat que el 
Parlament de Catalunya aprovi una 
norma que promou la confusió entre 
les diferents activitats econòmiques”, 
continuava el comunicat. Una confusió 
que pateixen els clients, els quals, en 
obtenir un servei idèntic a comerços 
amb degustació, bars i cafeteries (a tots 
tres poden seure a prendre un cafè i un 
croissant mentre repassen la premsa 
del dia), podrien arribar a pensar que 
les diferents tipologies d’establiment es 
troben subjectes, entre d’altres aspectes, 
a les mateixes mesures de seguretat. 
Unes mesures de seguretat, les del 

comerç, que resultarien insuficients a 
ulls de la Unió de Consumidors quan, 
en incorporar una zona de degustació, 
l’establiment esdevé de facto un local de 
concurrència pública. Per aquest motiu, 
l’entitat demanava que la degustació 
fos considerada concurrència pública 
per tal que els drets de les persones 
consumidores en l’àmbit de la seguretat 
no es veiessin vulnerats. 

La Unió de Consumidors 
de Catalunya rebutja la 
tesi que existeixin 
diferències entre 
degustació i restauració

La mesures de seguretat del 
comerç esdevenen insuficients 
quan s’incorpora la degustació

ENTREVISTA AMB PERE CHIAS, PRESIDENT DEL GREMI DE RESTAURACIÓ
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El Gremi ja ha visitat més d’una seixantena de locals en 
el procés per polsar l’opinió del sector de la restauració

Abans de l’aturada estiuenca, el Gremi de 
Restauració havia visitat més d’una des-
ena de barris de la ciutat per conèixer, de 
primera mà, quines són les inquietuds dels 

restauradors barcelonins. Aquesta iniciativa 
de la Junta Directiva del Gremi forma part de 
l’estratègia de modernització que l’entitat va 
impulsar ja fa uns anys. L’objectiu és reco-

llir idees i intercanviar opinions per millorar 
l’atenció i serveis als agremiats. En aquesta 
ocasió s’han visitat els barris de Sant An-
dreu, Sant Antoni, el Raval i el Poblenou. 

El districte de Ciutat Vella ha decidit 
recentment mobilitzar tot un equip 
d’agents cívics que s’adrecen verbalment 
als propietaris de bars i restaurants amb 
terrassa, amb l’excusa d’informar-los 
sobre la norma i demanar-los tota mena 
de documentació. Aquestes visites 
inesperades han provocat inquietud 
entre els restauradors, ja que les 
explicacions que ofereixen els agents 
cívics es basen en interpretacions 
incorrectes de l’Ordenança. En aquest 
sentit, lluny d’informar adequadament 
el sector, se l’ha desinformat. 

Coincidint amb les visites realitzades 
a establiments del Raval, el Gremi 
s’ha adreçat per escrit a la regidora 
del districte, Gala Pin, per demanar-li 
que valori la idoneïtat de la campanya 
tenint en compte que ja fa tres anys i 
mig que la norma es troba en vigor 
(i els restauradors la coneixen, no 
cal que els n’informin més) i que ens 
trobem en un període de negociació 
de la nova Ordenança de terrasses. Al 
mateix temps, el Gremi ha sol·licitat 
que, en cas que continuïn les visites, es 
formi adequadament l’equip d’agents i 

L’aparició d’agents cívics a Ciutat Vella
crea confusió entre els restauradors

La rehabilitació del mercat de Sant 
Antoni farà que la zona sigui molt 
més atractiva, cosa que obligarà els 
restauradors a cuidar especialment la 
imatge de les seves terrasses perquè 
estiguin a l’alçada de l’estètica dels 
voltants del mercat. En aquests 
moments molts restauradors del 
barri es mostren preocupats per la 
uniformitat de les terrasses: voldrien 
invertir, comprar mobiliari nou per fer-
les més acollidores, però la normativa 
actual és molt restrictiva pel que fa als 
seus elements i a les característiques 
d’aquests. 

Això no obstant, l’actual procés de 
negociació i revisió de l’Ordenança de 
terrasses podria obrir nous escenaris 
d’entesa amb el sector on les terrasses 
contribuirien a generar valor afegit a 
l’espai públic. Això inclouria adoptar 
un nou tractament per a jardineres, 
para-sols ancorats al terra i estufes, 
elements que han estat qüestionats a 
diversos indrets de la ciutat. En aquest 
sentit, els restaurants coincideixen que 
seria convenient que la nova Ordenança 
entrés en vigor a principis de 2018. 

L’atractiu del nou 
mercat de Sant Antoni

Núria Gimeno, del Gremi, amb el propietari d’Es Tastet.

SANT ANTONI

que aquests s’abstinguin de demanar 
documentació o de fer fotos dels locals 
ja que no són agents amb autoritat 
administrativa.

Tere Mayoral, del Gremi, a la pl. Vicenç Martorell.

EL RAVAL

El Gremi ha demanat que els 
agents cívics no demanin 
documentació ni facin fotos
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Els restauradors parlen de la il·lusió 
amb què van obrir el seu negoci. 
Molts van apostar pel sector com a 
sortida professional pròpia o familiar, 
conscients de la duresa de la feina 
però amb la confiança que, amb esforç, 
se’n sortirien. Són conscients que no 
és una professió per fer-se milionari 
però amb hores de dedicació hom 
es pot guanyar la vida dignament. 
Malauradament, però, molts negocis 
es queden pel camí; la il·lusió inicial 
es veu truncada perquè els números 
no surten. La crisi ha obligat a tancar 
moltes petites empreses de restauració 
i les que queden continuen sentint-se 
ofegades, entre d’altres motius, per les 
obligacions fiscals i burocràtiques. 

A Sant Andreu, on la incidència del 
turisme és menor que a altres punts de 
la ciutat, trobem casos de restauradors 
que han superat la crisi econòmica 
fent un esforç titànic. Ara que noten 
que la situació econòmica i el consum 
intern comencen a recuperar-se, tro-
ben a faltar més complicitat per part 
dels poders públics, especialment de 
l’Ajuntament de Barcelona, l’admi-
nistració més propera. Consideren 
que sovint el consistori no valora 
adequadament el sacrifici que es re-
quereix per tirar endavant un negoci i 
l’aportació que això suposa, en termes 
de creació de llocs de feina i d’impostos, 
per exemple, al creixement social i 
econòmic de la ciutat. En canvi, els qui 
sí fan una valoració positiva del servei 
que presten els restauradors de Sant 
Andreu són els seus clients.  

Els restauradors 
demanen complicitat

El Terrer, a Gran de Sant Andreu. 

SANT ANDREU

En aquest barri darrerament estan 
proliferant locals de restauració amb 
una proposta moderna i innovadora. 
El carrer Badajoz és un exemple de via 
on s’han instal·lat locals que ofereixen 
quelcom més que menjar: volen fer 
pedagogia alimentària. Responen 
d’aquesta manera al deure que tenen 
els restauradors d’educar i ensenyar 
els clients a menjar bé. A l’esperit 
d’aquests establiments s’hi sumarà 
ben aviat el Barcelona Food Hub, 
un espai d’innovació alimentària que 
acollirà les startups més potents de la 
ciutat en matèria gastronòmica. Des de 
molts d’aquests bars i restaurant estan 
naixent conceptes com l’honest food, 
una aposta pel menjar de proximitat, 
ecològic i, en definitiva, honest. La 
voluntat dels joves restauradors és que 
cada cop s’afegeixin a aquesta filosofia 
saludable més restaurants, perquè 
la marca gastronòmica barcelonina 
també es caracteritzi per la qualitat i la 
defensa de la sostenibilitat. Asseguren 
que els turistes gastronòmics, sobretot 
els nòrdics, busquen aquestes opcions i 
que Barcelona reuneix tots els requisits 
per impulsar-les. Per això confien que 
l’Ajuntament doni suport als joves 
emprenedors de la restauració. 

Aquests nous locals comparteixen el 
barri amb els clàssics de tota la vida, 
ara preocupats per les reduccions de 
terrasses i pels canvis que ha generat la 
imposició de la polèmica superilla del 
Poblenou. Les terrasses, mentrestant, 
continuen plenes a vessar; hi ha molta 
demanda de taules i cadires exteriors 

Joves emprenedors de la restauració
trien el Poblenou per obrir nous locals

per part dels joves del barri. Els 
alumnes del campus de Universitat 
Pompeu Fabra, els estudiants que es 
formen en multitud de centres dedicats 
al disseny o els joves treballadors de 
les productes audiovisuals de la zona 
veuen impensable haver de prendre 
l’esmorzar o fer l’afterwork en un altre 
lloc que no sigui una terrassa, sobretot 
durant la temporada d’estiu. 

Dani Morlà, del Gremi, amb els propietaris del Leka.

EL POBLENOU

Arrelen a Barcelona els locals 
que aposten pel menjar ecològic 
i de proximitat: l’honest food




