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L’inici de l’aplicació del reglament europeu 
1169/2011 ha obligat els locals de restaura-
ció a informar els clients sobre la presència 
d’aliments que puguin produir al·lèrgies o 
intoleràncies als àpats oferts. El Gremi, per 
tal de facilitar el compliment de la norma per 
part dels restauradors i d’acompanyar-los 
durant aquest procés d’adaptació, ha posat 
a la seva disposició un cartell que convida 
els consumidors a informar-se activament, a 
través del personal de sala, sobre els proces-
sos d’elaboració dels plats. Atesa la impor-
tància del públic forà, aquesta indicació es 
troba també en anglès. Tot i que el Govern 
de l’Estat encara no ha aprovat el decret que 
fixarà amb nitidesa els límits d’aquesta obli-
gació d’informar, el Gremi recomana que 
els locals disposin d’informació per escrit, 
que s’oferiria a aquells consumidors que ho 
demanessin. La fórmula més recomanable 
consisteix a tenir informació clara i concisa 
sobre els al·lèrgens que conté cada plat de 
la carta a través d’una fitxa senzilla, el mo-
del de la qual també ha estat facilitat pel 
Gremi. A més, pels restauradors que ho ne-
cessitin, el Gremi ha arribat a un acord amb 
diversos especialistes per prestar un servei 
d’assessorament integral durant l’adaptació 
a la normativa europea sobre al·lèrgens. Als 
darrers mesos s’ha produït un increment de 
la demanda de formació especialitzada en 
l’àmbit dels al·lèrgens. Els cursos impartits 
pel Gremi garanteixen la capacitat del perso-
nal de sala per informar adequadament a fi 
que els clients puguin fer un ús responsable 
dels aliments. 

rim l’assessorament gratuït d’un equip de 
professionals (advocats, enginyers, arqui-
tectes, decoradors, etc.) especialitzats en 
l’àmbit de la restauració. Aquest és el Gre-
mi al que s’han incorporat, entre d’altres, 
els locals Cup&Cake, la vermuteria Lou, 
El Fornet d’en Rossend, el bar Alegria, el 
cafè Islàndia, l’hamburgueseria Oval, el No 
No No, l’O’Tubo, als quals des d’aquí salu-
do afectuosament. És el cas, també, de tots 
els locals d’AN Grup, un grup de restauració 
que, sota el lideratge de l’empresari Artemi 
Nolla, creix amb força a la ciutat amb esta-
bliments com Citrus, Tapa Tapa, Mussol o 
La Botiga. Tots ells constitueixen una nova 
generació d’empresaris de restauració, dinà-
mics i oberts al món, inquiets i amb ganes de 
millorar la qualitat de l’oferta gastronòmica 
de la ciutat. Ells contribueixen que puguem 
afirmar que a dia d’avui el sector de la res-

tauració de Barcelona es troba en un punt 
d’ebullició constant: tradició i modernitat, 
continuïtat i trencament es barregen a cada 
pas en forma de nous locals i noves propos-
tes. També hi ha espai per vells clàssics re-
visats i, també val a dir-ho, per les fórmules 
tradicionals que, malgrat el pas del temps, 
continuen sent atractives per al consumi-
dor. La seva incorporació eixampla encara 
més la família del Gremi i constitueix una 
injecció d’il·lusió per continuar treballant, 
amb empenta i valentia, per la millora del 
nostre sector a Barcelona. 

El Gremi intensifica el seu 
suport als agremiats per 
garantir el compliment de la 
normativa sobre al·lèrgens
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L’entrada de nous membres al 
Gremi constitueix una injecció 
d’il·lusió que anima tot l’equip a 
treballar per la millora del sector

Al Gremi treballem amb in-
tensitat per oferir un conjunt 
d’eines útils al restaurador de 
la nostra ciutat. Com a entitat 
de suport al sector, acompan-
yem els seus empresaris i ofe-

Pere Chias Suriol

Amb el suport de



L’inici de 2015 ha estat marcat per una 
gran notícia per al Gremi de Restaura-
ció de Barcelona: l’adhesió del grup de 
restauració AN Grup, vinculat al pres-
tigiós empresari Artemi Nolla. Amb la 
seva entrada, sumada a la incorporació 
de tants altres bars i restaurants de la 
ciutat que confien en el Gremi, l’entitat 
reforça la seva representativitat i es 
consolida com a únic interlocutor vàlid 
del sector a la ciutat de Barcelona. 

En aquests moments, el grup compta 
amb 25 establiments repartits per tota 
la ciutat. Els 7 locals Mussol ofereixen 
al visitant plats típics de la gastronomia 
catalana en un entorn amable i familiar; 
la carta de La Botiga, en canvi, desprèn 
enyorança pels sabors i les marques tí-
piques de la infantesa i proposa una re-
visió dels plats de tota la vida. La tapa 
és la protagonista dels locals Tapa Tapa, 
un dels quals, a la Barceloneta, sorprèn 
amb la seva decoració d’inspiració ma-
rítima. Aquest ha estat el format esco-
llit per iniciar l’expansió del grup a la 
ciutat de Madrid, on disposen d’un lo-
cal al carrer Montesa. Una vista privi-
legiada a l’avinguda amb més glamour 
de la ciutat, el Passeig de Gràcia, i la 

cuina de mercat esperen els visitants 
al restaurant Citrus, mentre que, per 
assaborir arrossos cuinats amb llenya 
d’alzina, cal visitar el Marítim, al Moll 
d’Espanya. 

A aquestes marques, protagonistes 
del creixement del grup, s’hi ha sumat 
recentment l’emblemàtic Mercat de 
la Princesa. La recuperació d’aquest 
mercat, tan arrelat al barri Gòtic, ha 
permès apostar per nous models de 
restauració.

2 Consulta tots els serveis d’assessorament que ofereix el Gremi al seu web, www.gremirestauracio.com

NOTÍCIES

Els 25 restaurants d’AN Grup 
s’incorporen al Gremi de Restauració

Tapa Tapa, Citrus, Mussol o La Botiga són alguns dels restaurants que 
formen part d’aquest grup de restauració que, sota la direcció del 

seu líder, l’empresari Artemi Nolla, ha experimentat un creixement a 
Barcelona als darrers anys fins superar la xifra de 20 restaurants. 

El creixement d’agremiats 
consolida el Gremi com a únic 
interlocutor del sector

AN Grup ha fet de la diversitat de propostes gastronòmiques i d’ambients una de les seves fortaleses. Això fa que els 
seus restaurants siguin atractius pel veí de la ciutat, però també pel turista. Es troben presents als carrers comer-
cials més importants de Barcelona i a enclavaments de la ciutat que destaquen pel seu atractiu turístic (com el centre 
comercial Arenas, a la plaça d’Espanya, o la Barceloneta). Aquesta és la fórmula d’aquest grup de restauració capda-
vanter a la ciutat i que recentment ha iniciat la seva expansió a Madrid. 
1: l’empresari Artemi Nolla (esquerra) i el president del Gremi de Restauració, Pere Chias, a l’establiment Txapela. 2: 
el restaurant Attic (Rambla dels Estudis, 130) ocupa un edifici històric al cor de les Rambles, un mirador immillorable 
a l’agitació d’aquest carrer. 3: des del restaurant Citrus (Passeig de Gràcia, 44) el client pot admirar la bellesa de la 
Casa Batlló. 4: imatge del restaurant Daps (Diagonal, 469). 5: el restaurant Marítim (Moll d’Espanya, 4) compta amb 
una terrassa oberta tot l’any al Reial Club Marítim.  
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3Segueix tota l’actualitat del Gremi al seu Twitter, @RestauracioBCN

La imminent reno-
vació de l’acord 
de col·laboració 
entre el Gremi de 

Restauració i Makro 
fa palès la voluntat  

mostrada per ambdues parts per 
construir nous espais de treball conjunt que reverteixin en 
la millora del sector. Es dóna continuïtat així a la relació del 
Gremi amb una de les empreses majoristes més importants 
del nostre país, que abasteix els nostres bars i restaurants. 

L’antiga fàbrica Damm acull l’acte de lliurament dels 
premis de la 9a edició de De tapes per Barcelona

NOTÍCIES

EL SEMÀFOR

Jose María Cervera
Director general de Makro España

La renovació de 
l’acord entre el grup 
Damm i el Gremi 
permetrà donar 

continuïtat a una 
iniciativa, De tapes per 

Barcelona, consolidada a la ciutat de 
Barcelona i amb capacitat per generar fluxos de nous clients 
als locals participants. Aquest èxit demostra, a més, la impor-
tància que des del Gremi s’endeguin accions de dinamització 
que incrementen l’atractiu del sector de la restauració.

Enric Crous
Director general del grup Damm

Citrus, Mussol, La 
Botiga o Tapa Tapa 
són només algunes 
de les marques 

comercials del grup 
de restauració fundat 

per l’empresari Artemi Nolla, amb 25 
locals a la ciutat de Barcelona. La seva expansió, ara a altres 
ciutats de l’Estat, avala l’aposta per treballar la segmentació 
de públics a través d’una diversitat de locals que destaquen 
per l’excel·lent relació entre qualitat i preu.  

Artemi Nolla
Fundador d’AN Grup

De tapes per Barcelona continuarà revitalitzant 
l’hàbit de la tapa a Barcelona durant 2015 i sor-
prendrà els veïns i veïnes de la ciutat amb can-
vis i novetats. Enric Crous, director general del 
grup Damm, i Pere Chias, president del Gremi de 
Restauració, no van voler, però, desvetllar cap 
més detall sobre aquestes novetats que les dues 
entitats estan preparant per a les edicions de De 
tapes per Barcelona del 2015, un any, a més, en 
què es produirà el cinquè aniversari d’aquesta 
iniciativa, que gaudeix d’una acollida excel·lent 
per part del públic barceloní i que, edició rere 
edició, genera expectació i trànsit de clients als 
establiments participants. Això serà possible 
gràcies a la renovació de l’acord que, d’anys 
ençà, vincula el Gremi i Estrella Damm i que ha 
permès endegar un conjunt d’accions de dina-
mització en benefici del teixit de bars i restau-
rants de la ciutat. A hores d’ara, els equips del 
Gremi i d’Estrella ja estan dissenyant el calen-
dari d’actuacions per 2015.

Més de 100 propostes 
gastronòmiques per re-
descobrir la tapa a Bar-
celona i acompanyar-la 
de l’inconfusible sabor 
d’Estrella Damm. Tot 
un món de sabors, tex-
tures, combinacions i 
cultures fusionades a 
un preu immillorable: 
la tapa i la canya o 
quinto per només 2,50 
euros. Aquesta és la 
carta de presentació 
de De tapes per Bar-
celona, una iniciativa 
del Gremi de Restauració de Barcelona 
i Estrella Damm que, malgrat el pas dels 
anys, continua generant interès i expec-
tació entre els veïns i veïnes de la ciutat 
i, sobretot, entre els restauradors, desi-
tjosos de gaudir-ne els seus efectes dina-
mitzadors sobre el consum. La 9a edició, 
que es va celebrar entre el 20 i el 30 de 
novembre de 2014, es va tancar amb més 
de 85.000 tapes servides, una xifra que 
evidencia la bona salut d’aquesta inicia-
tiva i la seva consolidació com a ruta de 
tapes de ciutat, amb capacitat per mobi-
litzar bars i restaurants de tots els dis-
trictes. El passat 10 de desembre els res-
ponsables dels 108 locals participants es 
van reunir a l’antiga fàbrica Damm, on el 
director general del grup, Enric Crous, i 
el president del Gremi, Pere Chias, van 

celebrar l’èxit de l’edició i van lliurar els 
diversos premis. El premi per al millor 
maridatge amb Estrella Damm fou per 
Can Xurrades; la proposta de la taperia 
Ordesa fou la més valorada pel Gremi 

de Restauració; per últim, el premi a la 
millor tapa popular, un guardó que ator-
guen els propis clients amb les seves vo-
tacions, va anar a parar a la vermuteria 
Lou, qui, amb els seus ous estrellats, va 
demostrar que hi ha plats que mai pas-
sen de moda. 

D’esquerra a dreta: els representants de la vermuteria Lou, 
el restaurant Can Xurrades i la taperia Ordesa. 

El Gremi i Estrella Damm 
renoven l’acord de col·laboració

Els ous estrellats de la 
vermuteria Lou obtenen el 
reconeixement del públic




