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El passat 10 de desembre el president del Gre-
mi, Pere Chias, i el regidor de Comerç, Con-
sum i Mercats, Raimond Blasi, van presentar 
una guia útil de bones pràctiques perquè els 
restaurants i els bars acomodin amb poca 
inversió el seu espai i la seva oferta a les ne-
cessitats de les famílies amb nens. L’objectiu 
és fer d’aquesta una experiència positiva per 
ambdues parts: pels restauradors, que diversi-
fiquen el públic que visita el seu local, i per les 
famílies, que accedeixen a l’oferta gastronò-
mica de la ciutat sense que el fet de moure’s 
amb infants suposi cap tipus d’impediment. 
Així doncs, coincidint amb la recta final de les 
celebracions de l’Any de la Família a Barce-
lona, el Gremi de Restauració, amb el suport 
de l’Ajuntament de Barcelona i de Coca-Cola 
Iberian Partners, ha realitzat un estudi per 
conèixer les preferències de les famílies a 
l’hora d’escollir restaurant i quins són aquells 
aspectes que més valoren. A l’estudi han par-
ticipat més de 500 pares i nens dels diferents 
districtes de la ciutat i un grup d’experts (psi-
còlegs, nutricionistes, pedagogs, etc.), que han 
contribuït a dissenyar el conjunt de recoma-
nacions que s’inclouen a la guia. La primera 
conclusió de l’estudi, que comparteix gairebé 
la majoria dels entrevistats, fa referència a la 
comoditat: allò més valorat per les famílies 
és trobar-se al restaurant tan còmodes com a 
casa. L’amabilitat, la flexibilitat i l’empatia són 
les característiques que determinen que les fa-
mílies visitin novament un mateix restaurant. 
Aquesta guia neix en el marc d’un projecte de 
dinamització adreçat al públic familiar dissen-
yat pel Gremi que s’intensificarà durant 2015. 

el procés de modernització del Gremi. Hem 
renovat i ampliat els serveis gratuïts que 
s’ofereixen als agremiats: ara el Gremi és 
una oficina especialitzada on poden resol-
dre els seus dubtes. Ha estat un any marcat 
per l’entrada en vigor de l’Ordenança de te-
rrasses. L’acompanyament a tots els restau-
radors s’ha reforçat gràcies al marc d’entesa 
i col·laboració assolit amb l’Ajuntament de 
Barcelona, que ha possibilitat, entre d’altres 
aspectes, que el Gremi hagi visitat les més 
de 4.000 terrasses que, de conformitat amb 
el text de l’Ordenança, s’han d’adaptar pro-
gressivament al nou marc vigent. 
També durant 2014 el Gremi s’ha consolidat 
com a impulsor de projectes de dinamització 
que promouen el trànsit de clients als locals 
de restauració i que difonen la diversitat de 
l’oferta gastronòmica de la ciutat. És el cas 
de Barcelona Gourmet HOSTELCO, una se-

lecció de restaurants pensada pels visitants 
d’aquest saló. Aquest i altres projectes com 
GuaiFi, un innovador servei per gestionar 
les connexions wifi dels clients, se sumen 
a altres iniciatives ja consolidades com De 
tapes per Barcelona. 
Tots aquells que formem part de l’entitat 
compartim la convicció que el Gremi ha de 
ser una entitat dinàmica, en constant trans-
formació i al servei dels seus establiments 
agremiats. Comencem un nou any carregats 
d’il·lusió i de nous projectes. Bon Nadal i fe-
liç any nou!

El Gremi i l’Ajuntament 
presenten una guia perquè 
els restaurants coneguin les 
necessitats del públic familiar
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El Gremi és ara una oficina 
especialitzada on l’agremiat 
troba professionals preparats 
per resoldre els seus dubtes

La perspectiva de començar un 
nou any fa del tot necessari mi-
rar enrere i fer balanç del que 
deixem enrere. Tal com vaig ma-
nifestar en ser escollit president 
el març de 2014, hem continuat 

Pere Chias Suriol

Amb el suport de



que determina directament el 
seu grau de satisfacció, no té 
cap cost econòmic. 

El lloc escollit per posar a 
prova aquests consells fou el 
restaurant Comunitat Tr3nta3, 
al barri de Les Corts, del grup 
Xàtiva. L’espai La Tertúlia i les 

dues arrosseries, a Les Corts i a 
Gràcia, completen l’oferta gas-
tronòmica d’aquest grup de res-
tauració que ja amb anterioritat 
havia iniciat l’adaptació dels 
seus locals a les necessitats de 
les famílies. Durant els propers 
mesos una cinquantena de res-
taurants de la ciutat s’aniran su-
mant al projecte i participaran a 
una gran campanya de dinamit-
zació prevista per a la primave-
ra de 2015, els detalls de la qual 
s’aniran desvetllant a mesura 
que s’acosti aquesta data.   

Un ambient íntim i casolà en 
què famílies senceres van poder 
compartir una estona agradable 
i gaudir del sabor dels millors 
arrossos valencians. Aquest és 
el resultat de la prova pilot cele-
brada el passat 13 de desembre i 
que constitueix el tret de sortida 
de la darrera iniciativa del Gre-
mi de Restauració, un projecte 
destinat a dinamitzar el públic 
familiar de la ciutat que compta 
amb el suport de l’Ajuntament 
de Barcelona i de Coca-Cola 
Iberian Partners. Així doncs, les 
famílies participants van poder 
comprovar en primera perso-
na les millores que proposa el 
Gremi perquè els restaurants 
responguin correctament a les 
necessitats i peticions que plan-
tegen les famílies amb infants: 
cadiretes pels nens, espais per 
deixar el cotxet, menú infantil, 
flexibilitat a l’hora de modificar 
els plats de la carta, etc. Aquests 
consells es troben reunits a una 
guia de bones pràctiques ela-
borada pel Gremi l’objectiu de 
la qual és donar suport a tots 

2 Consulta tots els serveis d’assessorament que ofereix el Gremi al seu web, www.gremirestauracio.com
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aquells locals de res-
tauració que vulguin 
sumar el públic fami-
liar als seus clients ha-
bituals. 

A més, a diferència 
del que hom podria 
pensar, incorporar als 
restaurants aquesta 
sensibilitat envers les 
famílies no requereix 
de grans inversions. 
Ans al contrari: els tre-
balls realitzats del Gre-
mi posen de manifest 
que, en molts casos, im-
plementar allò que més 
valoren les famílies, i 

El Gremi endega un projecte per promoure el consum de 
les famílies amb infants als restaurants de Barcelona

L’arribada dels nens modifica substancialment els hàbits de consum 
de les famílies i genera unes necessitats que els restauradors han de 

tenir en compte. Aquesta iniciativa del Gremi de Restauració s’ofereix 
a aquells locals que vulguin adaptar la seva oferta al públic familiar. 

El restaurant Comunitat 
Tr3nta3, del grup Xàtiva 
va acollir la prova pilot

Durant el darrer trimestre de 2014 l’entesa i la com-
plicitat generada entre els representants del Gremi de 
Restauració i de l’empresa Coca-Cola Iberian Partners 
(CCIP), s’ha materialitzat en l’assoliment d’un acord en el 
marc del qual les dues entitats endegaran accions con-
juntes al 2015. CCIP fabrica i comercialitza 24 marques 
de begudes i 69 productes de The Coca-Cola Company 
(entre les quals hi ha, entre d’altres, Coca-Cola, Fanta, 
Aquarius i Nestea) a l’Estat espanyol, Portugal i Andorra, 
i és producte de la fusió dels diversos embotelladors que 
existien per aquests territoris que es va produir el febrer 
de 2013. Aquest nou acord, que se suma als compromi-
sos adquirits amb altres marques del sector, respon a la 
voluntat del Gremi en aquesta nova etapa de reforçar els 
seus vincles amb els principals proveïdors de productes 

El Gremi signa un acord amb Coca-Cola Iberian Partners
i serveis del món de la restauració, per tal d’aconseguir 
avantatges competitius pels agremiats o, tal com suc-
ceeix amb CCCIP, per tirar endavant projectes de dina-
mització sectorial. En aquest cas, el patrocini de CCIP, 
sumat al suport de l’Ajuntament de Barcelona, ha possi-
bilitat que el Gremi comenci l’execució d’un nou projecte 
de dinamització adreçat al públic familiar, una iniciativa 
llargament meditada i treballada per l’equip tècnic de 
l’entitat. El patrocini de CCIP també es veu reflectit a la 
nova sala de formació del Gremi, l’aula Coca-Cola, ubi-
cada a peu de carrer a la seu de l’entitat, a la Gran Via de 
les Corts Catalanes, i a altres iniciatives del Gremi com 
SHOWROOM@GREMI, un aparador de tendències que el 
Gremi selecciona i avalua i que, posteriorment, compar-
teix amb els establiments agremiats. 

Dos moments de la prova pilot. A la fotografia superior, un nen espera a la taula 
que arribin els plats demanats; sobre aquestes línies, el mag Charly sorprén 
els més petits, i també aquells que ja no ho són tant, amb els seus trucs. 



3Segueix tota l’actualitat del Gremi al seu Twitter, @RestauracioBCN

La determinació i la 
perseverància de 
tot l’equip d’Anna 
Calpe, propietària 

de diversos locals de 
restauració a Barcelo-

na i membre de la Junta Rectora del 
Gremi, expliquen la recent inauguració d’El Cercle, amb la 
qual la ciutat recupera un antic espai consagrat a la cultura 
i a la gastronomia i amplia la seva oferta amb un restaurant 
on degustar els clàssics renovats de la cuina catalana. 

El Gremi rep el premi Incorpora de “la Caixa” pel 
seu compromís amb les persones desafavorides

NOTÍCIES EL SEMÀFOR

El president del Gremi, Pere Chias, 
acompanyat de la seva esposa, Rosa Ma-
ria Domenech, va voler mostrar el seu 
suport a l’empresària i membre de la Jun-
ta Rectora del Gremi Anna Calpe durant 
la inauguració el passat 2 de desembre 
del seu nou restaurant El Cercle, al barri 
del Gòtic, una celebració que va reunir 
les principals personalitats de Barcelo-
na, entre les quals hi havia l’alcalde de 
la ciutat, Xavier Trias, desitjoses d’ésser 
testimonis de la recuperació d’un espai 
tan emblemàtic on es barregen l’art, la 
cultura i la gastronomia. El restaurant, 

El Gremi, prsent a la inauguració del restaurant El Cercle
situat al número 5 del carrer dels Arcs, 
constitueix un espai privilegiat, amarat 
d’històries que es remunten a la cons-
trucció de l’edifici al segle XV. Tradició 
i modernitat es combinen a la Bibliote-
ca, una de les sales del restaurant on els 
clients poden degustar els clàssics reno-
vats de la cuina catalana en un entorn de 
terres de fusta, prestatgeries infinites i 
vistes immillorables. La sala Les Quatre 
Estacions, presidida per quatre escultu-
res, una barra amb cuina japonesa en 
directe i una agradable terrassa comple-
ten l’oferta d’El Cercle. 

Anna Calpe
Empresària de restauració

Un moment de la inauguració del restaurant El Cercle el 
passat 2 de desembre. D’esquerra a dreta: Rosa Maria 
Domenech, Anna Calpe, Xavier Trias, Pere Chias i Juli 
Cribero. 

L’abstenció del grup 
municipal socia-
lista al darrer 
plenari, permetent 

així l’aprovació dels 
pressupostos pel 2015, 

confirma el sentit de la responsabi-
litat de Jaume Collboni, candidat a l’alcaldia, i la seva capa-
citat per contribuir a la governabilitat de la ciutat. La manca 
d’aprovació dels comptes hagués entorpit la sortida de la crisi 
en un moment en què, aparentment, el consum es recupera.  

Jaume Collboni
Candidat a l’alcaldia de Barcelona

La manca de diligèn-
cia del Govern de 
l’Estat en aprovar 
la norma interna 

que ha d’acabar 
de definir les obliga-

cions dels restauradors en matèria 
d’al·lèrgens i altres aliments que produeixen intoleràncies, 
tot i l’extensa vacatio legis del regalament europeu, ha 
aportat incertesa a un procés d’adaptació complex en què el 
sector hagués agraït poder disposar del marc definitiu.  

Rubén Moreno
Director de l’AECOSAN

El passat 3 de desembre el Gremi de Restauració de Barcelona va rebre a mans del 
seu president, Pere Chias, el premi Incorpora de “la Caixa” en una acte que va comp-
tar, entre d’altres, amb la presència del conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig. 
Aquests guardons, creats en el marc del programa Incorpora de l’entitat financera, 
volen ser un reconeixement de les empreses que integren les preocupacions socials 
en la seva estratègia, amb la qual cosa contribueixen a la creació d’una societat més 
justa i cohesionada. En el cas del Gremi, aquest compromís es va fer palès a través 
d’un conjunt d’accions encaminades a promoure la reinserció laboral d’exreclusos. 
Incorpora, el programa d’integració laboral de l’Obra Social ”la Caixa”, ha facilitat 
a Catalunya 4.304 llocs de treball a col·lectius vulnerables (com ara persones amb 
discapacitat, immigrants o aturats de llarga durada) des del començament de 2014, 
en comparació amb els 3.740 llocs del mateix període de l’any anterior.

El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig (al centre), amb el president del Gremi de Restauració, Pere Chias 
(tercer per la dreta), i la resta de premiats a la finalització de l’acte de lliurament dels guardons. 



Descobreix un innovador servei

que permetrà als clients del teu bar o restaurant
connectar-se sense registres ni contrasenyes. 


