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L’ús d’smartphones a gairebé totes les fran-
ges de població ha generat una demanda 
generalitzada de punts wifi a Barcelona, no 
únicament per part dels turistes sinó també 
pels propis veïns i veïnes. Davant d’aquesta 
situació, de mica en mica la restauració ha 
anat incorporant aquest servei gratuït com 
a complement de l’oferta i per donar valor 
afegit. En alguns casos, però, la xarxa wifi 
privada de l’establiment s’ha compartit amb 
els clients, amb els riscos que això compor-
ta: l’accés a aquestes xarxes privades cons-
titueix una porta oberta a tota la informació 
que emmagatzema el restaurador. A més, 
haver de donar les claus d’accés, una barreja 
de lletres i dígits, suposa una incomoditat per 
cambrers i clients. 

Per aquests motius, el Gremi ha impul-
sat GuaiFi, un servei per gestionar les con-
nexions wifi dels clients en un entorn segur. 
D’aquesta forma, el Gremi contribueix a la 
modernització del sector i a la millora de 
l’experiència dels clients. 

Per difondre l’existència de GuaiFi i con-
tribuir al creixement de la xarxa de locals 
que l’ofereixen al públic el Gremi, amb el 
suport de l’Ajuntament de Barcelona i de la 
Cambra de Comerç, està desenvolupant una 
campanya de comunicació que va començar 
el passat 30 d’octubre amb la presentació del 
servei al restaurant Santa Maria del Mar, del 
grup El Reloj, un acte que va comptar amb 
l’assistència, entre d’altres, de l’alcalde de 
Barcelona, Xavier Trias, del president de la 
Cambra de Comerç, Miquel Valls, i del presi-
dent del Gremi, Pere Chias.

que són objecte de nombrosos premis que 
reconeixen la seva excel·lència. En aquest 
camp trobem noms de catalans internacio-
nals que hi han contribuït: Ferran Adrià, 
Carme Ruscalleda, Sergi Arola, Jordi Cruz, 
Joan Roca i un llarg etcètera. Sovint, però, 
la figura del cambrer passa desapercebuda. 
Això no obstant, el seu somriure és la car-
ta de presentació de l’establiment i la seva 
amabilitat i atenció mentre dura l’estada del 
client fan que aquest el recordi i valori po-
sitivament. Per això, confesso que ha estat 
una gran satisfacció per a mi poder encapça-
lar la recuperació de les antigues curses de 
cambrers, que havien deixat de celebrar-se 
i que ara el Gremi de Restauració hem res-
catat de l’oblit. El lloc escollit per celebrar 
el passat 22 de novembre aquesta 1a Cursa 
de cambrers GuaiFi – Estrella DAMM ha 
estat la Rambla, un espai que barreja totes 

les essències de la Barcelona de sempre i 
de la Barcelona moderna i on, en el passat, 
s’havien celebrat aquestes curses. Un cur-
ses, a més, que suposen un reconeixement 
públic a tots els cambrers que, amb la seva 
professionalitat, contribueixen que tinguem 
una oferta de restauració de qualitat, a 
l’alçada d’altres ciutats del món. Per acabar, 
vull felicitar tots els cambrers participants i, 
especialment, el cambrer guanyador, Carlos 
González, i l’establiment on treballa, la Bo-
dega Sepúlveda, un paradís per aquells que 
aprecien els sabors de la cuina tradicional. 

El Gremi de Restauració 
promou la modernització 
del sector i l’accés segur a 
Internet amb GuaiFi
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El somriure del cambrer és la 
carta de presentació del local i 
la seva amabilitat i atenció són 
recordades positivament pel client

Als darrers anys hem avançat 
molt envers la dignificació de 
l’ofici del restaurador. Aquest 
prestigi de què gaudeix el sec-
tor a hores d’ara s’estén, per 
exemple, als cuiners, ara xefs, 

Pere Chias Suriol

Amb el suport de
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A FONS

Carlos González, de la Bodega Sepúlveda, guanya 
la 1a Cursa de cambrers GuaiFi - Estrella DAMM

Rapidesa, equilibri i habilitat amb la safata, una imatge que, a punt de caure en l’oblit, ha estat recuperada pel Gremi de Restauració. Tal com demostren velles fotografies custodiades 
a l’arxiu de la ciutat, les antigues curses de cambrers s’havien celebrat a la Rambla, una cita molt popular que reunia gent de totes les edats. Així va tornar a succeir el passat 22 de 
novembre amb la 1a Cursa de cambrers GuaiFi – Estrella DAMM organitzada pel Gremi de Restauració, tot un reconeixement social a la professionalitat dels cambrers de la ciutat.

Carlos González, el cambrer guanyador, celebra el seu triomf després de vèncer el cam-
brer del restaurant Núria, Sergio Durán, a la gran final. Aquest jove cambrer atén els 
clients de la Bodega Sepúlveda (Sepúlveda, 173), un restaurant que aposta pels sabors 
tradicionals i per la cuina de tota la vida i que fa dels guisats amb cullera un dels seus re-
clams. Un llegat del passat, mantingut amb respecte durant tres generacions familiars. 

L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, el president del Gremi de Restauració, Pere Chias, i 
l’actor Joan Pera, que va ironitzar sobre les habilitats dels cambrers a l’inici de la cursa,  
amb els tres cambrers finalistes: Gustavo Adolfo Salazar, del restaurant Moka, tercer 
finalista; Carlos González, de Bodega Sepúlveda, guanyador de la cursa; i Sergio Durán, 
del restaurant Núria, segon classificat. 

Vols actualitzar les competències del teu equip? Consulta el programa de cursos i sessions formatives del Gremi



de correu electrònic, que, per tant, no 
queden enregistrades enlloc. Un cop 
els usuaris s’han donat d’alta acceptant 
les condicions legals del servei, GuaiFi 
reconeix els seus dispositius a tots els 
establiments de la xarxa, tal com ho fan 
les xarxes wifi domèstiques. Així, en 

L’innovador servei 
impulsat pel Gremi 
de Restauració de 
Barcelona, GuaiFi, 
permet gestionar de 
manera intel·ligent les 
connexions wifi dels 
clients als bars i res-
taurants a través d’una 
navegació intuïtiva 
i segura. D’aquesta 
forma, el restaurador 
incrementa l’atractiu 
del seu establiment i 
dóna valor afegit a la 
seva oferta. Són molts 
els avantatges que pre-
senta GuaiFi respecte 
d’altres plataformes 
que s’ofereixen a dia 
d’avui. 

D’entrada, els 
clients es connecten 
a GuaiFi sense haver 
de facilitar cap tipus 
d’informació de caràc-
ter personal, ni núme-
ro de mòbil ni adreça 

entrar al bar o restaurant, el dispositiu 
del client es connecta automàticament 
a GuaiFi i fa de l’espera una estona útil 
en què l’usuari pot gestionar correus 
electrònics, comunicar-se amb Skype 
o fer servir aplicacions com Whatsapp 
sense limitacions de dades. Altres xar-
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A FONS

Combinant destresa 
i velocitat, el cam-
brer Carlos Gon-
zález, de la Bodega 

Sepúlveda, aconse-
gueix imposar-se als 

seus contrincants a la 1a Cursa de 
cambrers GuaiFi - Estrella DAMM i posa de manifest el grau 
de professionalitat dels cambrers de la ciutat. A més de ser 
obsequiat amb una tablet, guanya també una subscripció 
anual a GuaiFi gratuïta per l’establiment on treballa. 

Carlos González
Cambrer

Aquest bar, que es 
troba al municipi 
madrileny de Villa-
verde, s’ha trans-

format en el Bar An-
tonio al popular anunci 

del Gordo de la Loteria Nacional, que 
aquest any reflecteix la relació de complicitat i d’afecte 
que s’estableix entre el restaurador i els seus clients més 
habituals i posa de manifest la vinculació emocional que es 
genera al voltant dels establiments de restauració. 

Hernán Pareja
Propietari del bar La Muralla (Madrid)

Tot i haver obert 
les seves portes 
l’any 2013, la cuina 
nikkei de Pakta, 

una barreja de les 
gastronomies perua-

na i japonesa, ha estat reconeguda 
amb la seva primera estrella Michelin. La prestigiosa guia 
de restaurants reconeix així la dedicació d’Albert Adrià i 
els germans Iglesias (Juan Carlos, Borja i Pedro) per crear 
nous conceptes de restauració que sorprenguin el públic.

Juan Carlos Iglesias
Empresari de restauració

EL SEMÀFOR

El Gremi, l’Ajuntament i la Cambra presenten GuaiFi, un 
innovador servei per gestionar les connexions wifi 

xes similars, en canvi, limiten el volum 
del trànsit de dades. Per últim, GuaiFi, 
en disposar de la tecnologia necessària 
per estendre’s als més de 12.000 establi-
ments de restauració de la ciutat, està 
cridat a esdevenir la xarxa wifi comer-
cial més gran del món.

Diversos moments de la roda de premsa de presentació de 
GuaiFi el passat 30 d’octubre. A l’esquerra d’aquestes línies, 
d’esquerra a dreta: Isidre Gironès, de Ca l’Isidre; Miquel Valls, 
president de la Cambra; Miquel Àngel Fraile, secretari gene-
ral de la CCC; Miquel Donnay, president del Consell de Gremis; 
Alejandro Goñi, president de PIMEC Comerç; Pere Chias, pre-
sident del Gremi de Restauració; Xavier Trias, alcalde de Bar-
celona; Raimond Blasi, regidor de Comerç, Consum i Mercats; 
i Roger Pallarols, director general del Gremi. 

Consulta l’equip especialitzat del Gremi totes les novetats que ha introduït l’Ordenança de terrasses
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ENTREVISTA

Fins el 30 de novem-
bre està en marxa la 
9a edició de De tapes 
per Barcelona. Quin 
creieu que és l’èxit 
d’aquesta iniciativa?
Des de fa uns mesos es 
constata una certa recu-
peració de la demanda 
interna. Si bé aquesta 
recuperació és mode-
rada, després d’anys de 
caiguda sostinguda,  és 
palès  que ha millorat la 
confiança del consumi-
dor. En aquest context, 
cal emprendre inicia-
tives per atreure cap 
al comerç i els serveis 
aquells ciutadans que 
tenen capacitat de des-
pesa.  D’altra banda, 
la generació d’ofertes 
atractives i imaginati-
ves també està incidint 
en un increment de la 
despesa. Crec que la 
consolidació d’aquesta 
iniciativa del Gremi es 
troba en la bona feina 
desenvolupada durant 
anys i també en el fet 
que ens trobem en un 
moment idoni per a 
una activitat de pro-
moció com aquesta. Es 
presenta al ciutadà i al 
visitant, una oferta que 
combina amb encert el 
caràcter lúdic, el preus 
assequibles, la bona 
gastronomia i la diver-
sitat tant en nombre de 
tapes, com de restau-
rants participants.  
El Gremi i Fira de 
Barcelona han dis-

senyat una acció, Barcelona Gour-
met HOSTELCO, per fer partícips 
els restaurants del flux de congres-
sistes que visiten Barcelona. Com 
valoreu aquesta iniciativa?

Barcelona és una ciutat molt completa 
en quant a diversitat de recursos. D’aquí 
el seu èxit, que rau en la seva capacitat 
per acollir visitants  amb motivacions 
ben diferents. Un cop hem aconse-
guit atreure’l , cal donar-li a conèixer el 
màxim de productes turístics que poden 
ser del seu interès. L’objectiu sempre ha 
de ser que aquell que arriba a Catalunya 
marxi amb la impressió de que encarà li 
queda molt per conèixer i per gaudir. Que 
ens recomani i que vulgui tornar. Una 
part significativa dels fluxos turístics >> 

Josep Maria Recasens: “cal combatre amb energia totes 
aquelles activitats que comportin competència deslleial”

Amb aquesta contundència es pronuncia el director general de Comerç, 
Josep Maria Recasens, sobre els restaurants encoberts a domicilis 
particulars que s’anuncien a través d’Internet. En aquesta entrevista 

repassem amb el director aquest i altres temes que interessen el 
sector com el paper dels gremis en l’àmbit de la dinamització sectorial 
i el contingut de l’avantprojecte de llei del comerç i els serveis. 

El nomenament de Josep Maria Recasens com a director general de Co-
merç l’any 2011, després de tres dècades vinculat al món del comerç, 
coincideix, d’una banda, amb els anys més difícils de la recessió econò-
mica, un moment incert en què el teixit associatiu del comerç ha demos-
trat la seva utilitat en aglutinar el sector i contribuir a la seva dinamit-
zació i, d’una altra, amb l’inici d’una campanya liberalitzadora, sobretot 
en matèria d’horaris comercials, endegada per l’Estat que el Govern de 
la Generalitat, amb el suport del Consell de Gremis de Comerç, Serveis i 
Turisme de Barcelona, ha contestat amb contundència. 

PROFUND CONEIXEDOR DEL SECTOR

“No podem perdre l’oportunitat 
de captar l’atenció dels 
visitants sobre la gastronomia”

Quins són els principals avanços normatius que es pro-
posen a l’avantprojecte de llei del comerç i els serveis?
Efectivament, el passat mes de setembre vàrem pre-
sentar al Consell Assessor de Comerç l’esborrany de Llei 
reguladora de l’activitat de comerç, serveis i fires. La Llei 
regularà en un únic text normatiu  l’accés a l’activitat, les 
modalitats de venda, les activitats de promoció de vendes, 
les pràctiques prohibides, els horaris comercials i les ac-
tivitats firals. L’objectiu és dotar el sector d’una regula-
ció útil i posada al dia, que tingui en compte l’evolució del 
sector en les darreres dècades i una raonable previsió de 
futur, que prestigiï el treball en el sector del comerç i els 
serveis, que incorpori aquells elements necessaris per 
garantir la transparència i l’equilibri en el mercat i que 
diferenciï l’activitat firal i li atorgui el reconeixement es-
pecífic que li correspon. 
L’avantprojecte es pronuncia sobre el fenomen de la 

“L’activitat de degustació ha de tenir un 
caràcter clarament complementari”

degustació i ho fa, a més, amb plena capacitat compe-
tencial per decidir sobre el fons de la qüestió. Quina és la 
posició de la Generalitat?
Considerem que els establiments comercials han de po-
der  habilitar un espai per al consum dels seus productes 
al propi local. Això no obstant, cal vetllar per la trans-
parència i la lleial competència. La degustació ha de tenir 
un caràcter clarament complementari. Amb aquesta fina-
litat cal establir un llindar superat el qual la zona de de-
gustació deixa de tenir aquesta consideració per passar a 
ser considerada una activitat de restauració. Més enllà del 
llindar màxim que s’estableixi per a les zones de degusta-
ció, l’activitat de venda al detall i la prestació de serveis de 
restauració és pot compatibilitzar sense cap impediment 
sempre i quan es compleixin els requisits exigibles a ca-
dascuna de les activitats i no es contravingui la normativa 
del municipi corresponent. 
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NOTÍCIES

El Gremi de Restauració i l’Ajuntament presenten la primera 
ordenació singular de terrasses a la Rambla de Catalunya

El procés de negociació en-
tre l’Ajuntament, el Gremi de 
Restauració i els operadors 
ubicats a la Rambla de Ca-
talunya per definir la futura 
ordenació singular de les te-
rrasses a la zona ha arribat a la 
seva fi. Així doncs, el passat 3 
de novembre, en una roda de 
premsa conjunta, el tercer ti-
nent d’alcalde, Antoni Vives, i 
el director general del Gremi, 
Roger Pallarols, van explicar 
als mitjans de comunicació les 
característiques del que serà la 
primera zona d’ordenació singular de 
terrasses. Com és sabut, l’Ordenança 
de terrasses combina un règim general, 
únic per a tots els districtes de la ciutat, 
amb un conjunt d’espais que, atesa la 
seva singularitat i la necessitat de pre-
servar la compatibilitat d’usos urbans, 
constitueixen excepcions a la norma 
general. El Gremi, a més de liderar 
aquesta negociació bilateral que arran-
ca ara fa un any amb les obres de millo-
ra que el consistori va dur a terme en 
aquest eix tan emblemàtic de Barcelo-
na, ha manifestat el seu suport a l’acord 
assolit a través de la Comissió Tècnica 
de Terrasses, l’òrgan encarregat de vet-
llar pel desplegament de l’Ordenança 
de terrasses. Ara la proposta serà so-

tmesa al corresponent tràmit 
d’informació pública i, poste-
riorment, aprovada per la Co-
missió de Govern. 
Aquesta negociació posa 
de manifest la necessitat de 
construir acords amplis entre 
l’Ajuntament, els districtes 
i els restauradors afectats, 
representants mitjançant el 
Gremi, com a via pacífica per 
desplegar tots els efectes de 
l’Ordenança i fer d’aquesta 
norma una veritable eina de 
promoció econòmica. El cas 

de la Rambla de Catalunya, de fet, pot 
servir de model a altres districtes de la 
ciutat a l’hora d’entomar les seves res-
pectives ordenacions singulars. 

La Comissió Tècnica de Terrasses tam-
bé va donar el seu vist-i-plau al manual 
operatiu de l’Ordenança de terrasses, 
un document que desenvolupa i acla-
reix alguns aspectes de la norma i que, 
entre d’altres aspectes, fixa els criteris 
de tramitació de les llicències. 

<< arriben a Barcelona per participar en 
algun dels esdeveniments congressuals 
o firals que ofereix la ciutat al llarg de 
l’any. No podem perdre l’oportunitat de 

captar l’atenció d’aquests visitants sobre 
un producte tant potent i tant distintiu de 
Barcelona i Catalunya com és la gastro-
nomia. Aquesta iniciativa del Gremi de 
Restauració i de Fira de Barcelona no 

solament genera un rendiment econòmic 
immediat per la xarxa de restaurants que 
hi participen. També contribueix al posi-
cionament de la ciutat i a la valoració que 
en faran uns visitants amb alta capacitat 
de despesa. Uns visitant que poden ser 
repetidors i prescriptors. 
El Gremi ha denunciat la prolifera-
ció de restaurants encoberts que 
s’anuncien a través de webs. Quina 
és la posició del Govern de la Gene-
ralitat?
És cert que les TIC han afavorit la proli-
feració d’ofertes que entren directament 
en competència amb activitats empre-
sarials reglades i subjectes a impostos. 

Ho veiem en la restauració, però també 
en l’allotjament, en el servei de taxi, etc. 
A les administracions ens pertoca ga-
rantir que les activitats econòmiques es 
prestin en situació d’igualtat i de plena 
legalitat tant pel que fa al compliment 
d’obligacions tributàries, com pel que fa 
a requisits d’instal·lacions i serveis, com 
pel que fa a garanties envers els consumi-
dors. Per tant, cal combatre amb energia 
totes aquelles activitats que comportin 
competència deslleial.  Als ciutadans que 
siguin condescendents amb determina-
des pràctiques hem de recordar-los que 
el manteniment de l’Estat del benestar 
depèn de la recaptació d’impostos.

L’acord pot servir de model a 
altres districtes per entomar 
les seves ordenacions singulars

Recreació virtual de l’ordenació de les terrasses a la Rambla de Catalunya. 

“La nova llei del comerç i els 
serveis dotarà el sector d’una 
regulació útil i posada al dia”

El tercer tinent 
d’alcalde, Antoni Vives, 
i el director general del 
Gremi, Roger Pallarols, 
van presentar l’acord 
en una roda de premsa. 
Escaneja aquest codi 
amb el teu smartphone 
per veure el vídeo.
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