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En aquests moments el Gremi de Restauració 
i els locals situats a la rambla de Catalunya 
estan elaborant un llibre d’estil de terrasses 
que definirà, entre d’altres aspectes, els co-
lors i els materials de les taules, les cadires 
o els para-sols. Responen d’aquesta forma 
a un dels mandats recollits a l’Ordenança 
de terrasses: avançar envers un tractament 
uniforme dels diferents elements que confor-
men una terrassa. Aquesta uniformitat, que 
no obliga els diferents operadors a renunciar 
als seus trets diferencials i a la seva imatge 
pròpia, millora la qualitat del paisatge urbà 
i l’encaix estètic de les terrasses. Es tracta, 
a més, d’una iniciativa pionera a la ciutat 
i molt poc habitual en aquest àmbit. En ge-
neral, l’existència de llibres d’estil és una 
pràctica habitual a equipaments col·lectius 
on s’agrupa un conjunt d’operadors, comer-
cials i de restauració, sota una gerència que 
acostuma a gestionar l’espai per encàrrec 
de la propietat de l’immoble. En aquest cas, 
la iniciativa parteix dels propis operadors, 
conscients de la necessitat d’harmonitzar 
estèticament les diferents terrasses situades 
a la rambla de Catalunya. Aquesta acció és 
fruit de l’ampli consens construït al voltant 
de l’ordenació singular de terrasses d’aquest 
espai, aprovada definitivament el passat mes 
de febrer. El Gremi de Restauració participa 
activament als grups de treball que debaten 
les diferents ordenacions singulars previstes 
a l’Ordenança i defensa amb determinació i 
de forma equànime els interessos dels dife-
rents operadors de restauració situats a les 
zones afectades. 

mesos de més activitat. Els restauradors 
engalanem les nostres terrasses perquè els 
clients assisteixin amb comoditat a un dels 
espectacles de Barcelona que més admiració 
generen en el visitant: el seu espai públic, en 
un punt d’ebullició constant, on s’esdevenen 
centenars d’activitats cada setmana al darre-
re de les quals trobem un ventall amplíssim 
d’agents, públics i privats. Aquesta pressió, 
inevitable, sobre un dels béns més preuats 
de la nostra ciutat obliga l’Ajuntament a vet-
llar per l’ordre i la convivència dels diferents 
usos urbans. L’equilibri, complex en alguns 
casos, és i ha de ser sempre possible. Els 
nostres carrers, rambles, passeigs i places 
són per passejar, perquè la canalla hi jugui; 
són, també, per seure i contemplar, des de la 
terrassa d’un bar, el xivarri dels barris, amb 
les seves dinàmiques pròpies. 

Tots som responsables que això sigui 
possible: l’Ajuntament, els restauradors i 
la ciutadania. Tots hi guanyem. De fet, una 

de les principals formes de gaudir de l’espai 
públic a Barcelona és fer-ho a través de les 
terrasses de restauració. L’ús ciutadà i la 
presència de terrasses es combinen i es con-
fonen, ja que, si fem una ullada a les terras-
ses del nostre entorn, hi veurem asseguts, 
entre d’altres, veïns i veïnes. Les terrasses, 
a més, contribueixen a definir la qualitat de 
l’espai públic. La seva excel·lència és també 
l’excel·lència dels carrers. És per això que 
cal promoure que la qualitat que ja es troba 

El Gremi de Restauració i els 
operadors de la rambla de 
Catalunya inicien la confecció 
d’un llibre d’estil de terrasses
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Ús ciutadà i presència de terrasses 
es combinen i es confonen: seure a 
la terrassa d’un bar és una forma 
de gaudir de l’espai públic

Amb l’arribada de la primavera 
les temperatures, cada cop més 
càlides, conviden a passar més 
estona al carrer i, com no podia 
ser d’una altra forma, les terras-
ses de la ciutat viuen els seus 

passa a la pàgina 7 >>

Amb el suport de
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El Gremi confecciona una guia de restaurants i oci amb 
motiu del saló Beyond Building Barcelona - Construmat

Els expositors i visitants 
que, entre el 19 i el 23 de 
maig, van assistir al saló 
Beyond Building Barce-
lona – Construmat, al 
recinte firal de Gran 
Via, van poder gaudir 
d’un atractiu descomp-
te del 10% a 22 restau-
rants agremiats de 
la ciutat. Això va ser 
possible gràcies a 
una guia de restau-
rants que el Gremi 
de Restauració, 
atenent la petició de 
Fira de Barcelona, 
va confeccionar de 
forma específica i 
a mida del perfil 
del congressista 
que visita aquest 
saló, una de les 
principals cites del 
sector de la construcció a nivell 
internacional. El descompte era aplica-
ble en horari nocturn des de la vigília 
de la inauguració del saló fins el diu-
menge 24 de maig, per tal de contribuir 
a la voluntat de la direcció de Beyond 
Building Barcelona – Construmat de 

reforçar el lligam del saló a la ciutat i 
la interacció dels seus visitants amb 
l’amplíssima oferta turística existent. 

Impulsada pel Gremi de Restaura-
ció, la guia ha estat possible gràcies 
al suport del Consorci de Comerç, Ar-
tesania i Moda, de Fira de Barcelona 
i d’Estrella Damm, amb qui el Gremi 
col·labora habitualment a diferents ac-
cions de dinamització sectorial. 

La selecció de locals permet 
endinsar-se en la història 
arquitectònica de Barcelona

Escaneja aquest codi amb el 
teu smartphone i visualitza 
la guia completa de 
restaurants i oci amb totes 
les il·lustracions creades 
per l’artista Cristina Curto

Ubicat en una finca modernista, el restaurant Windsor 
es caracteritza pel seu ambient íntim i tranquil i per un 
jardí interior singular.  
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postes gastronòmiques de Barcelona, 
d’estil i inspiració diversos. En tractar-
se d’un saló del món de la construcció, 
el visitant hi podia trobar referències 
especials als aspectes arquitectònics 
dels restaurants; es proposava, per tant, 
descobrir alguns dels secrets que ama-
ga l’arquitectura ciutat a través d’un 
passeig gastronòmic. En aquest sentit, 
les pàgines de la guia recollien la visió 
personal dels locals participants de la 
il·lustradora Cristina Curto, amb el seu 
particular estil sketch.  

Una guia per viure Barcelona
Repetint el model d’altres materials 
elaborats pel Gremi, aquesta guia con-
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vidava el visitant a descobrir la ciutat 
i ho feia a partir d’una selecció de res-
taurants; en aquesta ocasió, a més, s’hi 
sumaven dues opcions d’oci nocturn, 
dues sales de festa on el congressista 
podia gaudir de bona música en un am-
bient genuïnament barceloní. Es tracta, 
en definitiva, d’una guia d’oci pensada 
per viure la ciutat en el seu conjunt. 
La guia, a més, incorporava un cupó 
d’un 10% de descompte a la targeta Par-
king Card de 3 o 7 dies, vàlida a tots 
els apartaments municipals de la xarxa 
de B:SM. Per gaudir del       
descompte els usuaris 
havien de bescan-
viar el cupó que es 

troba a la solapa de la contracoberta 
de la guia. Amb aquesta acció, el Gre-
mi contribueix a consolidar el prestigi 
mundial de la restauració barcelonina. 
A més, en adreçar-se de forma específi-

ca al flux de congressistes que visita la 
ciutat amb motiu dels salons celebrats 
a Fira de Barcelona, es canalitza la des-
pesa d’aquells envers el teixit de bars i 

restaurants de la nostra ciutat. 

L’oferta es completa amb dues 
sales de festa i un descompte a la 
xarxa d’aparcaments municipal

1. Caballa Canalla
2. Ca la Nuri
3. Ca l’Isidre
4. Can Solé

5. Casa Calvet
6. Citrus

7. El Cangrejo Loco
8. El Cercle

9. El Guindilla
10. Fonda España
11. Il Giardinetto

12. L’Oliana

13. La Cúpula
14. La Fonda del Port 

Olímpic
15. La Font de Prades

16. La Venta
17. Los Caracoles

18. Marítim Restaurant
19. Nogg 

Restaurant&Drinks
20. Palosanto

21. Pitarra
22. Windsor

LES 22 PARADES D’UN PASSEIG 
GASTRONÒMIC PER BARCELONA

Beyond Building Barcelona-Cons-
trumat (BBB-Construmat), el re-
novat Saló Internacional de la 
Construcció de Fira de Barcelona, 
celebrat entre el 19 i el 23 de maig al 
pavelló 2 del recinte de Gran Via de 
Fira de Barcelona i obert al públic 
general els dies 22 i 23, va rebre un 
total de 54.326 visitants, dels quals 
uns 12.000 han estat públic gene-
ral; això suposa un increment del 
15% respecte a la passada edició 
de l’any 2013. El certamen ha servit 
per constatar l’inici de la recupe-
ració econòmica a la construcció 

espanyola, que comença a albirar 
el final de la profunda recessió en 
què ha estat sumida en els últims 
set anys. 

Un dels protagonistes de l’edició 
d’enguany fou les aplicacions de la 
tecnologia digital al món de la cons-
trucció: els espais dedicats a les 
impressores 3D, l’Internet of Things 
i la robòtica van atraure especial-
ment l’atenció dels visitants. A més, 
BBB-Construmat es va reafirmar 
com una plataforma relacional per 
al sector amb més de 700 trobades 
de networking. Els dies 22 i 23 de maig el BBB-Construmat es va obrir al públic general. 

Restaurant i museu de cotxes d’època de la marca 
Hispano Suiza, La Cúpula, a tocar de la Sagrada Família, 
aporta un toc de tradició a les especialitats catalanes. 
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El Gremi de Restauració de Barcelona 
i Mahou San Miguel, una de les cerve-
seres més importants del nostre país, 
han signat recentment un acord de 

El Gremi i la cervesera Mahou San Miguel col·laboraran 
per potenciar la restauració i la gastronomia barcelonines

plien el seu portfolio. San Miguel, 
per la seva banda, fou fundada l’any 
1957 a Lleida, on encara s’hi troba una 
planta de producció, i incorporada al 
grup l’any 2000. A més, fruit dels seus 
acords amb marques de cervesa inter-
nacionals, també ofereix Carlsberg, 
Molson-Coors o Warsteiner. Present 

a més de 50 països, la companyia ha 
fet de la internacionalització un dels 
seus eixos estratègics i, a dia d’avui, 
produeix el 75% de la cervesa espan-
yola que es consumeix fora del nostre 
país. 

Algunes de les accions endegades 
pel Gremi i Mahou San Miguel gira-
ran al voltant del complement per 
excel·lència de la cervesa: les tapes. 
també col·laboraran a la coneguda fira 
de tapes San Miguel Tast Barcelona. 

S’endegaran accions per 
difondre la qualitat de la 
restauració de Barcelona

les marques de cervesa Reina l’any 2004 
i Cervezas Alhambra el 2007, i 
també amb d’altres productes 
com Solán de Cabras, que am-

22 establiments de restauració participen a la II 
Ruta de la tapa a Gràcia, una acció organitzada per 
la Federació Espanyola d’Hostaleria que ha comp-
tat amb la col·laboració del Gremi i de San Miguel. 
Entre el 21 i 31 de maig, els clients podran gaudir 
d’una diversitat de tapes al barri de Gràcia acom-
panyades del sabor de la cervesa San Miguel a un 
preu recomanat de 2,40 euros la tapa i el quinto. 
Quant a les propostes gastronòmiques prepara-
des pels xefs dels 22 locals, destaca la presència 
de clàssics revisats, com els ous estrellats amb 
pernil i foie de la vermuteria Lou o les croquetes 
de porc senglar de la Bodega Marín. També hi ha 
lloc per al refinament culinari: Casajuana parti-
cipa a la ruta amb un caprici de xampinyó i bo-
tifarra negra amb formatge de cabra gratinat. 
Els clients poden, a més, votar la millor tapa. Per 
fer-ho, han d’entrar a www.estamosdetapas.
com i valorar les diferents tapes. 

Ruta de tapes per Gràcia
col·laboració amb què les 
dues entitats refermen el seu 
compromís amb l’hostaleria 
local. Durant el proper any, 
el Gremi i Mahou San Miguel 
participaran a iniciatives enca-
minades a difondre la qualitat 
de la restauració barcelonina 
i a incrementar el trànsit de 
clients als establiments agre-
miats a través de la celebració 
d’activitats amb valor afegit 
que atreguin l’atenció de veïns 
i turistes. De propietat espan-
yola, Mahou San Miguel comp-
ta amb 8 centres d’elaboració 
de cervesa, 7 d’ells a Espanya, 
i un equip de més de 2.500 
professionals. La història de 
la companyia es remunta a 
l’any 1890 amb el naixement 
de Mahou. El seu creixement 
s’accentua amb l’adquisició de 

Els representants del Gremi i de Mahou San Miguel (MSM) celebren la signatura de l’acord. D’esquerra a dreta: Mireia 
Torralba, del restaurant Amaya; Anna Matamala, gerent del restaurant Moka i secretària del Gremi; Fernando Díaz, pro-
pietari del restaurant La Llimona i tresorer del Gremi; Roger Pallarols, director general del Gremi; Pere Chias, president 
del Gremi; Enrique Sánchez, director comercial d’hostaleria de MSM. Óscar Latorre, director regional nord-est de MSM; 
Jorge Viñes, field marketing de MSM; i Manuel Redruello, executiu d’esdeveniments comercials de MSM. 
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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
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El Gremi de Restauració continua 
eixamplant la seva base associativa 
amb la incorporació de nous establi-
ments de la ciutat. A les darreres se-
tmanes s’han sumat a l’entitat les 5 
cafeteries i restaurants Farga i les 9 
gelateries Farggi, algunes de les quals 
es troben als principals centres comer-
cials de la ciutat. 

El grup Farga neix l’any 1957 sota 
l’impuls de Jesús Farga, fundador i ac-
tual president. Després de realitzar un 

curs de pastisseria a Lleida, es trasllada 
a Barcelona i decideix materialitzar el 
seu ideal de qualitat i perfecció en una 
pastisseria que en poc temps esdevé un 
establiment de referència a la ciutat. 
Amb els anys, el grup creix i diversifica 
la seva activitat empresarial, que passa 
a incloure cafeteries, restaurants, boti-
gues ubicades a les principals avingu-
des de Barcelona. Els serveis de càte-
ring completen la cartera de productes 
del grup.

Els coneguts establiments 
Farga i Farggi s’incorporen 
al Gremi de Restauració

El grup inclou cafeteries i 
restaurantes a les principals 
avingudes de Barcelona

Torna De tapes per 
Barcelona. Entre el 7 
i el 17 de maig veïns 
i turistes van poder 
gaudir de les propos-
tes gastronòmiques 
preparades pels 68 
establiments de res-
tauració de la ciutat i 
acompanyar-les amb 
el sabor de la cerve-
sa Estrella Damm a 
un preu inimitable: 
la tapa i el quinto o 
canya per només 2,50 
euros. Aquesta pri-
mera edició de 2015 
arriba carregada de 
novetats. D’entrada, 
l’allau d’inscripcions 
rebudes per part 
d’establiments de res-
tauració va obligar 
a dividir la ciutat en 
dues meitats i a ce-
lebrar dues edicions 
consecutives. La pri-
mera ruta proposa en-
dinsar-se pels carrers de l’esquerra de 
l’Eixample, el Raval, Sants-Montjuïc, 
Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi. La con-
centració d’establiments facilita que els 
clients puguin recórrer una ruta efec-
tiva, una situació que promou el con-
sum i permet gaudir al màxim 
l’experiència d’anar de tapes 
per Barcelona. La ruta per la 
meitat esquerra de la ciutat 
serà complementada amb 
una segona ruta que traves-
sarà els barris de la dreta 
de l’Eixample, el Gòtic, 
la Barceloneta, Gràcia i 
Sant Martí, entre d’altres, 
i que tindrà lloc de l’11 al 
21 de juny. L’altra gran 
novetat d’enguany arri-
ba de la mà de Zapper, 
l’app gratuïta que per-
met abonar compres 
i consumicions amb 
l’smartphone. Ho fa, a 

El Gremi i Estrella Damm impulsen noves i 
renovades edicions de De tapes per Barcelona

més, amb una atractiva promoció per 
incentivar el consum i la participació a 
la ruta de tapes. D’entrada, Zapper re-
galarà la primera tapa i cervesa Estrella 
Damm a tots els nous usuaris de l’app; 
totes les tapes posteriors, per usuaris 
nous i antics, tindran una bonificació de 

0,50 euros, sense limi-
tació.   

DESCARREGA’T  
GRATIS L’APP 
I GAUDEIX DE  
LA RUTA DE TAPES

Per a més informació: 
www.gastronosfera.com

Col·labora:

Organitzen:

Estrella Damm en recomana el consum responsable. Alc. 5,4º

TAPA & QUINTO 
O CANYA 2,50

DEL 7 AL 17 DE MAIG

BCN
DE TAPES PER

El cartell d’aquesta edició de De tapes per Barcelona recupera les il·lustracions 
tan característiques de l’artista Santi Sallés, conegut pel seu estil sketch. 

L’establiment Farga, a la Gran Via de les Corts Catalanes.



a l’interior dels establiments de restau-
ració es pugui traslladar als vetlladors. 
Els restauradors necessitem un marc 
normatiu estable, que fixi amb clare-
dat les limitacions existents i que, al 
mateix temps, permeti un ampli marge 
de maniobra que estimuli la creativitat 
i l’enginy empresarials. 

Cal, en definitiva, que tots plegats 
assumim la presència de terrasses a 
l’espai públic com un fet natural i posi-
tiu pel conjunt de la ciutat, sobretot pels 
seus efectes positius sobre l’economia 
i la creació d’ocupació. No podem obli-

dar, d’una banda, que la restauració és 
un dels sectors que més ocupació ge-
nera a Barcelona, coneguda a nivell in-
ternacional pel caràcter innovador de 
la seva gastronomia i per la seva rela-
ció qualitat-preu; d’una altra, sovint la 
terrassa és el nucli del negoci i la bo-
nança econòmica es tradueix en nous 
llocs de treball i, per tant, en reducció 
de la taxa de persones desocupades i 
en major benestar social. 

Chias, i va comptar amb la participació 
d’altres membres del Gremi. Isidre Gi-
ronès, vicepresident primer del Gremi 
i propietari de l’emblemàtic restaurant 
Ca l’Isidre, Eduard Urgell, director ge-
neral d’AN Grup, i Juan Carlos Iglesias, 
del grup Rías de Galicia (fotografia 
superior), van debatre al voltant de la 
incidència de la crisi econòmica sobre 
la restauració; la taula rodona final va 
comptar amb la participació de Manel 
Morillo, director general del grup Asa-
dor de Aranda a Catalunya, Sandra Nie-
to, de Shôko, i Vanessa Guillén, funda-
dora del Zoològic Restaurant. 
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El passat 28 d’abril Barra de Ideas va 
celebrar el seu primer road show de 
l’any al Palau de Congressos de Cata-
lunya, un fòrum de debat i reflexió que 
va comptar amb l’assistència de més de 
300 restauradors de la ciutat. L’interès 
generat per aquest esdeveniment, poc 
habitual al nostre sector, va posar de 
manifest el dinamisme empresarial lli-
gat al món de la restauració barceloni-
na i la capacitat del sector per innovar 
i per contribuir a fer de Barcelona una 
ciutat capdavantera a nivell internacio-
nal. La jornada fou inaugurada pel pre-
sident del Gremi de Restauració, Pere 

El nou enfocament 
adoptat per la di-
recció de Beyond 
Building Barcelo-

na - Construmat ha 
permès incrementar 

el nombre de visitants en un 15%  i 
consolidar la vinculació del saló a la ciutat; a més, gràcies a 
la col·laboració amb el Gremi de Restauració, els congres-
sistes han pogut gaudir d’avantatges especials a 22 restau-
rants de la ciutat a través d’una innovadora guia il·lustrada.

EL SEMÀFOR

Jaume Domènech
Director de BBB-Construmat

El Gremi de Res-
tauració s’amplia 
amb l’entrada dels 
restaurants, ca-

feteries i gelateries 
Farga i Farggi, establi-

ments de gran prestigi i renom entre 
el públic local i estranger. Amb aquesta incorporació l’entitat 
manté el seu ritme de creixement sostingut i continua sumant 
grans noms de la restauració barcelonina i fent del Gremi una 
plataforma al servei dels establiments agremiats.  

Marga Farga
Empresària de restauració

Amb l’acord signat 
recentment amb 
el Gremi de Res-
tauració, Mahou 

San Miguel (MSM) 
referma el seu com-

promís amb el sector de l’hostaleria a 
Barcelona i multiplica la seva presència a la ciutat a través 
d’accions de dinamització sectorial. Durant el mes de maig 
ha participat a una ruta de tapes pel barri de Gràcia i prepa-
ra ja una nova edició de San Miguel Tast Barcelona. 

Enrique Sánchez
Director comercial d’hostaleria de MSM

NOTÍCIES

Missatge 
del president
<< ve de la pàgina 1

Pere Chias Suriol

L’equilibri entre els diferents 
usos urbans és possible però 
exigeix la implicació de tothom

D’esquerra a dreta: Isidre Gironès (Ca l’Isidre), Eduard Urgell (AN Grup) i Juan Carlos Iglesias (Rías de Galicia).  

El Gremi participa al road show de Barra de Ideas
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