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TPV (Terminals Punt de Venda), préstecs, 
línies ICO, línies de crèdit i assegurances 
són alguns dels productes i serveis que, amb 
condicions especials, s’inclouen a l’oferta 
que l’entitat bancària CaixaBank oferirà a 
tots els establiments de restauració que for-
men part del Gremi. Això és possible gràcies 
a l’acord signat recentment entre les dues 
entitats i que inicia un marc de col·laboració 
i treball conjunt. Aquest acord respon a la 
vocació del Gremi de donar suport als seus 
agremiats i de promoure, amb acords amb 
marques del sector i altres empreses o àm-
bits vinculats al món econòmic o al sector 
de la restauració, que gaudeixin d’un tracte 
preferent. És el cas també de les condicions 
vinculades a l’ús del TPV, poden determi-
nar en gran mesura la capacitat del local 
per competir i els marges de benefici de 
l’empresari de restauració.

Guia de serveis i proveïdors
Dintre d’aquest marc de col·laboració amb 
“la Caixa” el Gremi ha començat ja a elaborar 
una guia de serveis i proveïdors, que serà de 
gran utilitat per als restauradors agremiats 
i que contribuirà a fer més competitius els 
seus negocis. Aquesta guia informarà de la 
xarxa d’acords que el Gremi ha anat teixint 
amb els diferents agents que proveeixen de 
productes i serveis el món de la restauració 
(serveis de neteja, interiorisme, reformes, 
obres menors, mobiliari de terrassa, sepa-
ració i recollida de residus, alimentació a 
l’engròs, estris de cuina, uniformes pel per-
sonal de sala, etc.). 

administracions públiques han de dispensar 
als anomenats establiments emblemàtics és 
recurrent a ciutats com Barcelona i també a 
altres indrets d’Europa on un important llegat 
comercial s’esforça per sobreviure en un nou 
escenari econòmic clarament globalitzat. Evi-
tar que aquests comerços, història viva de la 
ciutat, peça cabdal del patrimoni sentimental 
dels barcelonins, desapareguin constitueix 
tot un repte per als nostres representants de-
mocràtics. Després d’un intens debat amb el 
sector, l’Ajuntament de Barcelona ha resolt 
protegir 228 establiments de la ciutat, amb di-
ferents graus de protecció, a través de la seva 
inclusió al nou Catàleg de Protecció del Patri-
moni Arquitectònic, Històric-Artístic dels Es-
tabliments Emblemàtics. El màxim grau de 
protecció s’atorga a 32 locals, entre els quals 
hi ha el London Bar i el Cafè de l’Òpera. 

La mesura presa per l’Ajuntament, tal com 
acostuma a succeir en aquests casos, no ha 
satisfet íntegrament les peticions de cap de 

les parts afectades: els titulars de comerços 
emblemàtics en règim de lloguer, d’una ban-
da, i els propietaris dels immobles, d’una al-
tra. Les anàlisis jurídiques prèvies posen de 
manifest les constriccions legals i la valentia 
del govern de la ciutat, conseqüentment, per 
dotar-se d’una regulació que, sense contradir 
normes de rang superior, permeti conser-
var aquest bagatge. Amb aquesta decisió es 
preveu posar fi al degoteig de locals que als 
darrers anys s’han anat acomiadant de Bar-
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Tot i les constriccions legals, 
l’Ajuntament ha decidit dotar-
se d’una regulació que permeti 
protegir el bagatge comercial

Protegir el patrimoni comercial 
històric sense introduir excessi-
ves rigideses. Promoure el dina-
misme empresarial sense sacri-
ficar els comerços històrics. El 
debat sobre la protecció que les 

passa a la pàgina 4 >>

Amb el suport de
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El Gremi, l’Ajuntament de Barcelona i Coca-Cola presenten 
la guia de restaurants Family Fans, idonis per a famílies

La iniciativa aglutina restaurants de la ciutat preocupats per atendre 
adequadament i donar un servei de qualitat a les famílies amb infants. 

Aquesta oferta es troba recollida a una guia de restaurants i a un mapa 
que convida les famílies a descobrir nous establiments de la ciutat. 

Bolquers, trones o elevadors, plats 
senzills i atractius pels nens, espais 
per donar el pit, etc. Les famílies amb 
nens, tal com succeeix amb altres seg-
ments de població, presenten un con-
junt de necessitats específiques. El fet 
de moure’s amb infants, especialment 
si són molt petits, condiciona l’elecció 
d’un restaurant o un altre. Gràcies a 
Family Fans, una iniciativa del Gremi 
de Restauració que compta amb el su-
port de l’Ajuntament de Barcelona i de 
Coca-Cola, cada cop més restaurants 
de Barcelona són conscients d’allò que 
demanen les famílies quan visiten un 
establiment de restauració i, després 
d’haver introduït canvis a la seva oferta, 
es troben perfectament preparats per-
què les famílies amb infants gaudeixin 
d’una experiència inoblidable on no 

només es té en compte el menjar. 
Aquest és, precisament, l’objectiu 

que persegueixen els impulsors de Fa-
mily Fans: contribuir que les famílies 
coneguin i gaudeixin de l’oferta de res-
tauració de la ciutat sense que els nens 
siguin un impediment. El projecte fou 
presentat el passat 19 de març, coin-
cidint amb el Dia del Pare, al Mercat 
Princesa de Barcelona. 

Durant 2 mesos, els 54 locals Family 
Fans oferiran a les famílies un des-
compte tots els divendres, dissabtes i 
diumenges a migdia (és habitual que 
les famílies aprofitin els dies de des-
cans per sortir a dinar). El descompte 
ofert és del 15% sobre el preu de carta, 
tot i que en alguns casos es proposen 
menús a preu rebaixat i reduccions fins 
al 40%, tota una invitació perquè les 
famílies surtin a conèixer nous restau-

rants de la ciutat. Els detalls d’aquesta 
promoció, que comença el 20 de març 
i que s’estendrà fins el 17 de maig, es 
troben recollits a un mapa de la ciutat 
que les famílies trobaran, entre d’altres 
espais, a les Oficines d’Atenció al Ciu-
tadà (OAC) i a la xarxa de biblioteques 
de la ciutat. 

Per gaudir dels descomptes només 
hauran de mostrar aquest mapa als 
cambrers. Mentre duri la promoció el 
Gremi realitzarà diferents accions de 

dinamització i distribuirà 30.000 mapes 
promocionals. La guia també es repar-
tirà als diferents hotels de la ciutat ja 
que, en incorporar l’anglès, permet que 
les famílies amb nens que visiten la ciu-
tat també gaudeixin d’aquesta oferta. 

La família al complet, asseguda al 
voltant de la taula d’un restaurant Fa-
mily Fans, pot ser l’inici o la fi d’un 
apassionant dia en família, que es pot 
combinar amb altres activitats cultu-
rals i de lleure. Així doncs, fins el 17 de 

maig, Family Fans inclou descomptes 
especials a tots els cinemes del Grup 
Balaña, al teatre infantil SAT! (Sant An-
dreu Teatre) i al Poble Espanyol. 

Guia de restaurants
Els 54 locals formen part també d’una 
guia de restaurants Family Fans, amb 
informació específica de cadascun 
d’ells. La seva validesa durant tot 2015 
fa d’aquest material una eina molt útil 
per a les famílies a l’hora d’escollir 

restaurant, que poden tenir-la a casa i 
consultar-la puntualment. El distintiu 
Family Fans, a l’entrada dels locals, 
també ajudarà les famílies a identificar 
els locals agremiats que s’han preparat 
per atendre correctament el públic fa-
miliar.

SÒNIA RECASENS
Segona tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona

RAIMOND BLASI
Regidor de Comerç, Consum i Mercats

PERE CHIAS
President del Gremi de Restauració de Barcelona

MARTA BOFILL
Gerent de Relacions Externes i Comunicació de Coca-Cola

54 restaurants Family Fans oferiran durant 2 mesos un 
descompte a partir del 15% tots els caps de setmana

El menú infantil i l’entreniment són peces clau a tots els locals Family 
Fans. Alguns tenen un espai lúdic per a nens al seu interior; la majoria 

ofereix jocs de taula i connexió a Internet perquè els nens es distreguin 
mentre els pares gaudeixen d’una sobretaula tranquil·la. 

El Mercat Princesa, l’escenari escollit per presentar Family Fans, és gestionat per AN Grup des de l’any 2014. L’inici 
de la campanya del Gremi coincideix amb la finalització d’un procés de restyling que, sota la direcció de l’interiorista 
Lázaro Rosa-Violán, ha actualitzat i potenciat alguns dels espais del Mercat. 

Les famílies trobaran el mapa amb tota la informació sobre la campanya de descomptes a les Oficines d’Atenció al Ciu-
tadà (OAC) i a la xarxa de biblioteques de la ciutat. Mostrant el mapa també gaudiran de descomptes especials a tots els 
cinemes del Grup Balaña, al teatre infantil SAT! (Sant Andreu Teatre) i al Poble Espanyol.

1. El restaurant Insòlita Gea, situat al davant de l’hospital 
de Sant Pau. una de les joies modernistes de la ciutat. 
2. Els macarrons casolans i les carns a la brasa són una 
excel·lent elecció als restaurant Mussol, amb 5 locals a 
Barcelona (el juny s’obrirà un sisè a Les Glòries). 
3. Regentat per la mateixa família des de fa més de 60 
anys, Casajuana, al carrer Sant Antoni Maria Claret, 
ofereix una cuina àgil en un ambient desenfadat. 
4. Finíssimes pizzes al forn de llenya a un establiment, 
La Piemontesa Barcelona, que conserva elements de 
l’activitat anterior, una pastisesria inaugurada el 1929.
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El Mercat Princesa, recentment 
remodelat, fou l’escenari triat 
per presentar la iniciativa

Escaneja aquest codi 
amb el teu smartphone 
per descarregar el 
mapa de restaurants 
Family Fans y gaudir 
dels descomptes
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L’aposta del titular 
de la regidoria de 
Comerç, Consum i 
Mercats per pro-

moure l’accés de les 
famílies amb infants a 

l’amplíssima oferta de restauració de 
la ciutat ha permès elaborar una guia amb 60 locals Family 
Fans de la ciutat, 54 dels quals oferiran a les famílies un 
descompte d’entre el 15 i el 40% els migdies dels divendres, 
dissabtes i diumenges fins el 17 de maig.   

NOTÍCIES

EL SEMÀFOR

Raimond Blasi
Regidor de Comerç, Consum i Mercats

NOTÍCIES

L’interès pel Gremi 
que mostra una 
nova generació de 
joves empresa-

ris de restauració 
confirma l’etapa de 

creixement que travessa l’entitat. El 
darrer a incorporar els seus establiments al Gremi ha estat 
l’empresari Juan Carlos Iglesias, vinculat, entre d’altres, als 
locals Rías de Galicia, l’espai Kru, la braseria Cañota i Pakta, 
guardonat amb una estrella Michelin. 

Juan Carlos Iglesias
Empresari de restauració

El recent acord 
signat entre els 
responsables de 
CaixaBank a Bar-

celona i el Gremi de 
Restauració reflecteix 

el compromís de l’entitat bancària 
amb la reactivació econòmica i l’acompanyament que ofe-
reix al sector empresarial. En endavant, els establiments 
de restauració que formen part del Gremi podran gaudir de 
condicions avantatjoses als productes i serveis. 

Isidre Fainé
President de CaixaBank

cis”. L’entesa entre les dues parts 
també permetrà desenvolupar 
accions i projectes que contri-
bueixin a dinamitzar el consum, 
en alguns casos, i a modernitzar 
el teixit de bars, restaurants i ca-
feteries de la ciutat, en altres. 

La presència de MAKRO a 
Catalunya és estratègica atès el 
fet que es tracta de la comunitat 
autònoma amb major nombre de 
restaurants. La seva capital, Bar-
celona, és una de les províncies 
amb la proporció de restaurants 
per habitant (1,9 restaurants per 
cada mil habitants) més elevada. 
Una xifra, a més, en augment si 
tenim en compte el dinamisme 

empresarial d’aquest sector a 
Barcelona i l’obertura constant 
de nous locals. 

Els 37 centres de MAKRO dis-
tribuïts a 15 comunitats autòno-
mes, que sumen gairebé 250.000 
metres quadrats de superfície 

El Gremi de Restauració de Bar-
celona i l’empresa MAKRO han re-
novat el conveni de col·laboració 
que, als darrers anys, havia per-
mès a les dues entitats endegar 
accions conjuntes adreçades al 
sector de la restauració. L’acord 
permetrà que els establiments 
agremiats accedeixin en exclusi-
va a promocions, tallers de cuina 
amb xefs de prestigi i altres ac-
tivitats del seu interès organitza-
des per MAKRO. Aquest acord 
se suma als ja adquirits amb 
altres empreses del món de la 
restauració com Estrella Damm i 
Coca-Cola Iberian Partners, fruit 
de la voluntat de la presidència 
del Gremi d’establir relacions de 
complicitat amb les marques del 
sector. 

Així doncs, gràcies a l’acord 
signat, els agremiats podran ac-
cedir als serveis i productes de 
MAKRO amb unes condicions 
especials. “El nostre compromís 
és estar al costat de les petites i 
mitjanes empreses d’hostaleria 
del nostre país”, assenyala José 
María Cervera, director general 
de MAKRO España y Portugal, 

El Gremi i MAKRO renoven la seva col·laboració per 
continuar impulsant el sector de la restauració

“i amb el Gremi contribuirem a la com-
petitivitat del sector”. En aquesta línia, el 
president del Gremi, Pere Chias, celebra 

A la fotografia superior, el president del Gremi de Restauració, Pere Chias, i el 
director general de MAKRO España y Portugal, José María Cervera,  escenifiquen 
la signatura de l’acord que vincula les dues entitats, en el marc del saló Madrid 
Fusión, celebrat a la capital els dies 2, 3 i 4 de febrer. 

l’avantatge competitiu que MAKRO ofe-
rirà als establiments agremiats i afegeix: 
“millorarà la rendibilitat dels seus nego-

de venda, l’han portat a liderar el sector 
cash&carry a Espanya. A nivell interna-
cional, el grup està present a 27 països. 

MAKRO lidera el sector 
de venda a l’engròs 
cash&carry a Espanya

El Gremi de Restau-
ració continua eixam-
plant-se amb noves 
incorporacions. En 
aquesta ocasió, es 
tracta dels diversos 
establiments vincu-
lats a l’empresari Juan 
Carlos Iglesias, amb 
l’emblemàtic restau-
rant Rías de Galicia, 
l’espai Kru i la braseria 
Cañota com a insígnies 
més conegudes. 

El coneixement pro-
fund de les tendències 
del mercat, modifica-
des substancialment 
per la profunditat de 
la recessió econòmi-
ca, i una clara intuïció 
empresarial van portar 
els germans Iglesias 
(Juan Carlos, Pedro i 
Borja) a establir una 
aliança amb els xefs 
Albert i Ferran Adrià. 
La combinació de 
genialitat i visió em-
presarialb ha enriquit 
l’oferta de restauració 
de Barcelona amb in-
novadores propostes 
que col·loquen la ciu-
tat a l’avantguarda gastronòmica mun-
dial. 

Així doncs, a més del recentment 
guardonat Pakta, una taverna nikkei on 
es pot assaborir una fusió de les cuines 

Rías de Galicia i la resta de locals de 
Juan Carlos Iglesias s’incorporen al Gremi

peruana i japonesa, el tàndem de ger-
mans Adrià-Iglesias s’ha materialitzat 
en el bar Tickets, la vermuteria Bodega 
1900 i els restaurants d’inspiració mexi-
cana Hoja Santa i Niño Viejo. 

Cañota, Bodega 1900 i la resta de locals comparteixen ubicació: tots estan situats 
al voltant de l’avinguda del Paral·lel, una artèria de la ciutat carregada d’història 
que, gràcies a les obres de remodelació i a l’obertura de restaurants punters, 
està cridada a recuperar una posició privilegiada a l’oferta d’oci i cultura de Bar-
celona. A la fotografia superior, Pere Chias, president del Gremi de Restauració, i 
l’empresari Juan Carlos Iglesias; sobre aquestes línies, una imatge dels diversos 
ambients que conformen el bar Tickets.

El Gremi de Restauració ha signat un 
acord de col·laboració amb els Tasta-
vins Penedès per promoure la cultura 
del vi i, més concretament, els vins 
elaborats al Penedès. A través d’aquest 
conveni, els Tastavins Penedès posa-
ran en marxa un programa de cursos 
gratuïts exclusius per a tots els esta-
bliments agremiats. Aquesta formació, 
de dues hores de durada, introduirà els 
assistents al món del vi, la sommelieria 
i l’enologia a través del sabor de 6 vins. 

L’objectiu és que el tast sigui un primer 
punt de contacte amb la regió i que, 
després, tots els restauradors tinguin 
accés directe als elaboradors.  En el 
marc d’aquest acord, les instal·lacions 
dels Tastavins Penedès, al carrer Mun-
taner, van acollir la reunió de la Junta 
Rectora i el Comitè Executiu del Gremi 
del passat 4 de febrer. 

El Gremi i els Tastavins 
promouran els vins 
elaborats al Penedès

Tastavins oferirà als locals 
agremiats un curs sobre 
sommelieria i enologia

Missatge del president
<< ve de la pàgina 1

Pere Chias Suriol

celona després de, en molts casos, més 
de 100 anys d’història, una situació mo-
tivada, en part, per la finalització de la 
moratòria en matèria de lloguers. 

A aquesta pèrdua de teixit històric hi 
sumem ara el tancament de La Dama, 
l’emblemàtic restaurant situat a la cruï-
lla que formen l’avinguda de la Diagonal 

i el carrer Enric Granados. Ubicat al pis 
principal d’un edifici modernista obra de 
l’arquitecte Sayrach, La Dama fou un dels 
màxims exponents de l’avantguardista 
gastronomia barcelonina dels anys 80, 
un moment en què es comença a forjar 
la seva reputació internacional. Amb els 
anys aquesta tendència s’ha confirmat: 
la restauració de Barcelona és conegu-
da i reconeguda a nivell internacional, 
gràcies a l’aposta que restauradors in-

quiets i brillants han fet per la ciutat. 
Correm el risc, però, que la resplendor 
dels nous xefs ens enlluerni i oblidem 
els grans noms del sector, d’on arrenca 
el prestigi actual. Evitar que això passi, 
és a dir, evitar l’oblit de la història co-
mercial de Barcelona és, precisament, 
la voluntat del seu Ajuntament i de tots 
els agents representatius conscients de 
la seva importància. 

Joan Tarrada (esquerra) i Pere Chias (dreta). 
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PARA TODOS LOS QUE HACEN
DEL CARIÑO EL INGREDIENTE 
MÁS IMPORTANTE.
Desde plátanos a physalis. Makro tiene todo lo necesario 
para que le des ese último toque a tu creación.

www.makro.es

La necessitat de comptar amb profes-
sionals plenament formats va animar el 
1985 el Gremi de Restauració de Barce-
lona i el Gremi d’Hotels de Barcelona a 
crear l’Escola Superior d’Hostaleria de 
Barcelona (ESHOB). Durant aquests 30 
anys han passat més de 12.000 alumnes 
per les instal·lacions del centre educa-
tiu, ubicat inicialment al carrer Munta-
ner i, més tard, al passeig del Taulat, a 
una recinte de més de 4.500 metres qua-
drats. Estrelles Michelin dels cinc con-
tinents avalen la trajectòria de l’escola, 
així com professionals de reconegut 
prestigi formats a l’ESHOB com, entre 
d’altres, José Andrés, Carles Abellan, 
Quim Marquès, Sergi Arola i Kike Roca-
Umbert. 

Alguns d’aquests antics alumnes de 
l’ESHOB van voler ser presents a la ce-

L’Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona celebra el seu
30è aniversari després de formar més de 12.000 alumnes

lebració del 30è aniversari de l’escola 
el passat 11 de març, una fita a què van 
assistir també el president del Gremi 
de Restauració, Pere Chias; el presi-
dent del Gremi d’Hotels, Jordi Clos; 
el president de Turisme de Barcelona, 
Joan Gaspart; el vicepresident primer 
del Gremi de Restauració, Isidre Gi-

ronès; i el director de l’ESHOB, Iñaki 
Gorostiaga. 

Amb els anys l’oferta acadèmica de 
l’ESHOB s’ha anat ampliant i inclou ara 
cursos de tots els nivells (cursos pro-

fessionals, grau mitjà i superior, cursos 
universitaris, reciclatges per professio-
nals en actiu, etc.). L’èxit professional 
dels alumnes, a més, confirma l’aposta 
per un sistema educatiu basat en la for-
mació dual on es produeix un equilibri 
entre els coneixements teòrics i pràc-
tics, fet que permet que els alumnes 
entrin en contacte amb l’exercici de la 
professió des del primer dia. 

ESHOB és una escola líder a Barce-
lona en l’àmbit d’un sector que ha ex-
perimentat un creixement exponencial 
als darrers anys i que encara mostra 
indicis de continuar creixent. Això s’ha 
traduït en una demanda mantinguda de 
professionals adequadament formats i 
en un increment del nombre d’alumnes 
inscrits a l’ESHOB, que ha passat de 290 
estudiants el 2010 a 624 el curs 2015. 

Antics alumnes com Sergi Arola 
o José Varela van ser presents 
a la celebració d’aquesta fita

Els cuiners José Varela, Quim Marquès, Kike Roca-Umbert, Sergi Arola, Josep maria Martínez, Carles Abellan i Eduard Ávila, antics alumnes de l’ESHOB, amb alumnes actuals. 



A ”la Caixa” revolucionem la forma de 
relacionar-nos amb el teu negoci per  
ajudar-te de la millor manera que coneixem: 
en persona. Per això, ara el teu gestor de 
negocis et vindrà a veure personalment,  
perquè puguis dur a terme les gestions  
bancàries sense que t’hagis de desplaçar.

 

NRI: 989-2014/09681

Patrocinador de l’Equip
Olímpic Espanyol


