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El Gremi de Restauració valora positivament que es modifiquin els actuals horaris
comercials per possibilitar l’obertura en
diumenges i festius a la ciutat de Barcelona. Els establiments de restauració no es
troben afectats directament pels horaris comercials, que limiten l’obertura dels comerços en sentit estricte; la restauració, com
a activitat de servei, ja practica uns horaris
amplis, que inclouen els diumenges i festius
en la majoria dels casos, sobretot durant els
mesos més turístics de l’any. Això obliga a
organitzar les plantilles tot preveient torns
rotatius i els dies de descans que corresponen a cada treballador. Això no obstant,
el desenvolupament de l’activitat comercial afecta els establiments de restauració
dels voltants, ja que uns i altres conformen
l’oferta comercial i d’oci, dos conceptes
estretament lligats a dia d’avui. En aquest
sentit, l’increment de l’activitat comercial i
del flux de visitants que comporta l’obertura
comercial en diumenges reverteix positivament sobre els establiments de restauració
de la zona. L’augment de visitants s’accentua
a aquelles zones comercials que, per diversos motius, atrauen l’atenció dels turistes.
Als darrers anys l’obertura comercial en
diumenges i festius ha estat limitada a 8 dies
l’any, els quals s’havien destinat a atendre
les puntes de demanda amb motiu de les rebaixes d’hivern, d’estiu i durant la campanya
de Nadal i Reis. La Llei 3/2014, aprovada pel
Parlament de Catalunya a principis d’any, ha
augmentat el nombre de festius amb obertura comercial a 10.

MISSATGE
DEL PRESIDENT
La degustació
L’aparició de la degustació com
a activitat complementària als
comerços d’alimentació va revolucionar, ara fa ja uns quants
anys, l’oferta comercial i de serveis a la nostra ciutat. Com és
sabut, la degustació complementa l’activitat
pròpia d’aquests amb un servei de restauració que, en restar subjecte a diferents limitacions, no requereix disposar d’una segona llicència, en aquest cas, de restauració.
Com acostuma a succeir, la realitat es va
avançar a les ordenances: la normativa municipal no regulava la degustació, motiu pel
qual l’Ajuntament de Barcelona va abordar
aquesta regulació en diverses ocasions. Ho
va fer, a més, amb un greu conflicte entre
sectors econòmics de fons: el Gremi de
Restauració reivindicava legítimament, i ho
continua fent a dia d’avui, la necessitat de
limitar la degustació perquè aquests comerços no esdevinguin bars o cafeteries encobertes, subjectes a unes condicions més

El Gremi de Restauració volem
obrir una via de diàleg i consens
per superar definitivament el
debat sobre la degustació
laxes que les que s’apliquen als establiments
de restauració. Amb el temps, aquest conflicte s’ha anat enquistant i s’ha traduït en
un qüestionament constant de les diferents
normes que afecten la degustació, especialment l’Ordenança d’establiments i centres
de comerç alimentari, una situació profundament negativa per a la ciutat.
Davant d’aquesta situació, el Gremi de Restauració volem fer un pas endavant i obrir
una via de diàleg i consens. Volem superar
aquesta rivalitat i garantir, a través d’un nou
redactat de l’article 39 de l’esmentada Ordenança, la coexistència pacífica i estable
de la degustació i la restauració. Per això,
proposem construir un gran acord al voltant
continua a la pàgina següent >>
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d’aquesta qüestió en què participin, en
primer lloc, el Gremi de Restauració i
els seus agremiats; en segon lloc, els diferents sectors del comerç alimentari,
a través dels seus representants gremials, que, pel tipus de producte ofert,
han incorporat la degustació a molts
dels seus establiments; i, per últim,
l’equip de govern municipal i la resta de
forces polítiques amb representació a
l’Ajuntament. Únicament a partir de la

La degustació únicament
té sentit si manté un perfil
diferenciat del de la restauració
complicitat de tots els agents implicats
serem capaços de bastir un acord que
perduri i sigui acceptat per tothom.
Així doncs, la nova fórmula que defineixi la degustació haurà de marcar
amb claredat els límits a què resta subjecta la seva pràctica, uns límits que
preservaran la pròpia essència de la
degustació i evitaran que es confongui
amb la restauració. Amb altres paraules: l’existència de la degustació com a
concepte autònom únicament té sentit
si manté un perfil diferent del de la restauració.
A més, perquè l’acord sigui efectiu,
cal que tots i cadascun dels sectors
afectats ens comprometem a complirlo de manera voluntària i amb caràcter
immediat. El Gremi de Restauració no
podem acceptar que s’esgrimeixi la crisi econòmica per oferir menús als comerços amb degustació o per excedir
el càlcul de superfícies que s’adopti.
L’empresariat dels diferents sectors i
els seus representants gremials hem de
ser conseqüents i responsables.
Ha arribat l’hora, en definitiva, de posar punt i final al debat sobre la degustació a través d’un gran acord amb vocació d’estabilitat. Amb aquestes línies
vull deixar constància de la voluntat
de diàleg i d’entesa que manifestem el
Gremi de Restauració i la mà estesa a
la resta de sectors i a l’Ajuntament de
Barcelona per abordar aquest repte.
Pere Chias Suriol
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El Gremi ultima una iniciativa per potenciar
nous productes i serveis de restauració
Per tal de promoure la modernització del sector i la competitivitat de la seva oferta, el Gremi
de Restauració ha dissenyat un nou espai d’interacció on els restauradors de la ciutat podran
conèixer nous productes i serveis amb poca implantació a Barcelona. La iniciativa respon al
compromís de la nova presidència amb l’orientació de servei als establiments agremiats.
El Gremi de Restauració està enllestint
SHOWROOM@GREMI,
un nou servei adreçat
a tots els establiments
agremiats l’objectiu
del qual és donar a
conèixer nous productes i serveis lligats al
món de la restauració.
D’aquesta
manera,
el Gremi continuarà
promovent la modernització del sector i la
millora de la seva comNOVES TENDÈNCIES
petitivitat mitjançant
la renovació de la seva
Barcelona, pel seu caràcter cosmopolita, es troba especialment connectada a les tendències continentals, també en l’àmbit de la restauració
oferta gastronòmica
i l’oci. Als darrers mesos han proliferat, sobretot als barris de l’Eixample
i de serveis. Un cop
i Ciutat Vella, els bars i restaurants que ofereixen l’anomenat aperitiu
s’iniciï aquest nou proitalià, l’spritz (a la foto). SHOWROOM@GREMI pretén que els establiments
jecte es duran a terme
de restauració barcelonins entrin en contacte amb nous productes i
presentacions,
penserveis que ja gaudeixen d’una bona acollida a altres països d’Europa.
sades exclusivament
per a restauradors, de
nous productes i serveis, així com de productes consolidats tes i l’impacte que puguin tenir sobre
a través d’ofertes a preus competitius. el mercat barceloní, el Gremi seleccioLes demostracions i els tasts seran pro- narà aquells que presentin un interès
tagonistes també d’aquest espai en què major per als agremiats.
els restauradors de la ciutat podran enA més, el projecte permetrà a protrar en contacte amb marques, produc- ductors, distribuïdors i prestadors de
serveis de restauració entrar en contacte amb clients potencials i incrementar
SHOWROOM@GREMI permetrà
la seva quota de mercat.

que les empreses del sector
arribin a nous clients potencials

tes i distribuïdores poc implantades al
nostre país.
En aquests moments, l’equip tècnic del Gremi treballa intensament
amb diferents marques a fi d’oferir
als agremiats les propostes més innovadores i a l’avantguarda del sector.
Després d’analitzar diversos produc-

Nova etapa
SHOWROOM@GREMI és un projecte
impulsat pel nou president del Gremi,
Pere Chias, i el Comitè Executiu per
tal de reforçar l’orientació del Gremi
envers la satisfacció de les necessitats
dels seus agremiats. La iniciativa reflecteix, al mateix temps, el compromís de
l’entitat en aquesta nova etapa amb la
competitivitat i amb la modernització
del sector.

Consulta tots els serveis d’assessorament que ofereix el Gremi al seu web, www.gremirestauracio.com
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Continua la ronda de presentacions
de la nova presidència del Gremi
Seguint amb la ronda de presentacions a autoritats, el nou president del Gremi de
Restauració, Pere Chias, acompanyat d’una representació del Comitè Executiu i la
Junta Rectora, va entrevistar-se amb Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona; Marian Muro, directora general de Turisme de la Generalitat de
Catalunya; Jaume Collboni, futur candidat del PSC a l’alcaldia de Barcelona; i Jordi
Portabella, actual president del grup municipal d’Unitat per Barcelona. Van acompanyar el president Chias Isidre Gironès, vicepresident primer del Gremi; Anna Matamala, secretària de l’entitat; Fernando Díaz, tresorer; i Roger Pallarols, director
general del Gremi. Com és sabut, l’Assemblea General Extraordinària, celebrada el
passat 3 de març, va escollir l’empresari Pere Chias per liderar el Gremi.

Jordi Portabella
President del grup d’Unitat per Barcelona
L’anunci del líder
republicà de no
encapçalar la llista d’Esquerra per
Barcelona posa punt
i final a més de cinc
lustres al servei de la ciutat, una dilatada trajectòria que, des del govern
i l’oposició, destaca pel seu compromís amb el sector de la
restauració i amb la necessitat de garantir unes relacions de
competència justes entre el diferents sectors econòmics.

Pere Duran
Director general de Turisme de Barcelona
L’etapa de Pere Duran com a director
general de Turisme de Barcelona
coincideix amb la
consolidació de la
ciutat com a destí turístic internacional, fet que posa de manifest la
necessitat de desplegar polítiques ambicioses en aquest
àmbit i la capacitat de Turisme de Barcelona per avançarse als reptes del turisme del futur.

MIQUEL VALLS / President de la Cambra de Comerç

JAUME COLLBONI / Alcaldable pel PSC a Barcelona

MARIAN MURO / Directora general de Turisme

JORDI PORTABELLA / Regidor d’Unitat per Barcelona

Christine Lagarde
Directora del Fons Monetari Internacional
La recomanació del
FMI d’eliminar l’IVA
reduït de gran part
dels productes de
consum no té en
compte l’estructura
econòmica del nostre país i ha estat
rebutjada per totes les organitzacions
patronals i també pel sector de la restauració. El Govern de
l’Estat, afortunadament, ha desoït de moment aquesta recomanació i no introduirà canvis en els tipus impositius.

El Gremi celebra la festivitat de Santa Marta, patrona dels restauradors
Amb motiu de la festivitat de Santa
Marta, patrona dels hostalers i restauradors, el Gremi de Restauració de Barcelona, el Gremi d’Hotels de Barcelona
i la Confraria de Santa Marta organitzaran diversos actes per celebrar-ho
el proper dilluns 30 de juny. Després
d’una missa solemne a la basílica de
Santa Maria del Mar, els confrares assistiran a un sopar al Gran Hotel Rey
Don Jaime, a la localitat de Castelldefels, en el decurs del qual es farà la
nominació dels nous confrares. També

es farà el lliurament de la distinció Prohom d’Or 2014, que rebrà el propietari
del restaurant La Font de Prades, Pere
Chias, empresari del sector i president
del Gremi de Restauració. L’acte comptarà amb la participació del Prohom en
Cap de la Confraria, Santiago Soteras,
restaurador i membre del Comitè Executiu del Gremi.
La Confraria de Santa Marta, dels Hostalers, Taverners i Aventurers, neix l’any
1434 per agrupar els professionals dels
sectors de l’hostaleria i la restauració.

Segueix tota l’actualitat del Gremi al seu Twitter, @RestauracioBCN

Els membres de la Confraria de Santa Marta, en una
imatge d’arxiu.
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PARA TODOS LOS QUE SIGUEN
APRENDIENDO CON LAS MANOS
EN LA MASA.
De profesional a profesional. Trabajamos con
grandes chefs para ofrecerte sus consejos e inspiración
para seguir creciendo cada día.

www.makro.es

