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Amb motiu de la celebració de la fira sec-
torial HOSTELCO durant el proper mes 
d’octubre, el Gremi de Restauració i Fira de 
Barcelona oferiran als visitants l’oportunitat 
de gaudir de 40 restaurants de la ciutat 
amb unes condicions especials. Aquesta 
iniciativa, batejada com a Barcelona Gour-
met HOSTELCO, s’afegeix a l’oferta que ja 
s’ofereix als visitants que desitgen viure la 
ciutat i promourà el turisme de congressos 
lligat a l’oferta gastronòmica de Barcelona.

Entre els dies 20 i 23 d’octubre HOS-
TELCO reunirà al recinte de Fira de Bar-
celona les principals empreses del sector 
de l’hostaleria i la restauració i donarà a 
conèixer algunes de les novetats del sector 
pels propers anys.   

La selecció proposada pel Gremi inclourà 
restaurants com Citrus, El Cangrejo Loco, 
Senyor Parellada i Windsor. Gràcies a aquesta 
iniciativa, els visitants d’HOSTELCO podran 
gaudir d’una experiència de la ciutat a mida, 
ja que la majoria dels restaurants participants 
oferiran un menú dissenyat per l’ocasió que 
acompanyaran amb el sabor de MARTINI 
Royale, del Grup Bacardí, patrocinador de 
l’acció. La selecció de restaurants Barcelona 
Gourmet HOSTELCO compta també amb el 
suport de l’app mytaxi, que oferirà un des-
compte de 5 euros a tots aquells visitants 
d’HOSTELCO que facin servir l’aplicació per 
moure’s a través de la ciutat. L’app mytaxi, 
adaptada a tots els sistemes operatius, per-
met demanar serveis de taxi amb rapidesa 
gràcies als seus mecanismes de geolocalitza-
ció i fer el pagament a través del mòbil. 

seguit fer de la ciutat un espai modern, efer-
vescent, incessantment d’actualitat. Darrere 
d’aquest esforç col·lectiu trobem diferents 
agents, entre els quals destaca Turisme de 
Barcelona, els eixos comercials més afec-
tats pel turisme i el consistori barceloní. 

També destaca l’aportació dels bars i res-
taurants de la ciutat, que voldria reconèixer 
mitjançant aquestes línies: han modernitzat 
els locals, han incorporat l’ús de noves llen-
gües i disposen de plantilles multilingües, 
han diversificat l’oferta gastronòmica per 
adaptar-se a tots els gustos, etc. En definiti-
va, han fet de l’excel·lència la seva bandera. 
Aquest encert col·lectiu en la gestió del tu-
risme explica l’elevada proporció de turis-
tes que visiten Barcelona per segon i tercer 
cop. 

El sector de la restauració estem, doncs, 
compromesos amb la ciutat, amb el seu 

creixement econòmic i amb la creació 
d’ocupació – les xifres de nous afiliats a la 
Seguretat Social posen de manifest la ca-
pacitat del sector de la restauració per en-
capçalar la recuperació econòmica. És des 
d’aquesta perspectiva, i des de la complici-
tat institucional, que el Gremi ha plantejat 
a l’Ajuntament diferents canvis normatius 
concrets que afecten, entre d’altres, al fun-
cionament de les terrasses de la restauració 
amb l’objectiu d’obrir una reflexió serena 
i promoure el dinamisme empresarial i la 
creació d’ocupació. 

El Gremi oferirà una 
selecció de restaurants 
amb ofertes especials als 
visitants de la fira HOSTELCO
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Els restaurants de Barcelona han 
modernitzat els seus locals i han 
incorporat plantilles multilingües 
per adaptar-se al turisme

L’actual èxit turístic de Barce-
lona i la seva consolidació com 
a destí internacional durant 
tot l’any no és sinó el resultat 
d’un treball intens que, des de 
l’embranzida olímpica, ha acon-

ÍNDEX

MISSATGE DEL PRESIDENT 

NOTÍCIES
El Gremi oferirà una selecció de 
restaurants a preus especials als 
visitants de la fira HOSTELCO

El Gremi s’entrevista amb el 
president de la Generalitat i amb 
l’alcalde de Barcelona

El Gremi proposa una nova 
regulació de la degustació per 
desencallar l’acord entre sectors

Gaudeix dels plats típics de la 
Catalunya medieval i celebra el 
Tricentenari

Coca-Cola llança una app per 
dinamitzar el sector de l’oci i 
l’hostaleria

EL SEMÀFOR

Pere Chias Suriol



Per tal de posar fi a les discrepàncies 
que han enfrontat els diferents sectors 
econòmics als darrers anys, el Gremi de 
Restauració de Barcelona ha elaborat 
una proposta per regular les condicions 
en què es desenvolupa l’activitat de de-
gustació als comerços d’alimentació. 
De conformitat amb l’acord pres pel 
Comitè Executiu i la Junta Rectora del 
Gremi, de manera paral·lela s’ha obert 
una via de diàleg amb els representants 
patronals dels sectors alimentaris per 
tal de construir un consens ampli que 
acabi amb el qüestionament de la nor-
ma i eviti noves disputes en el futur. 

Així doncs, per evitar que els come-
rços especialistes d’alimentació (fle-
ques, despatxos de pa, pastisseries, 
peixateries, xarcuteries, etc.) esdevin-
guin cafeteries o bars encoberts, el Gre-
mi de Restauració proposa que la de-
gustació mantingui un perfil propi que 
el diferenciï de la restauració en sentit 
estricte; en aquest sentit, el Gremi con-
sidera que la degustació es caracteritza 
per constituir una activitat secundària 
que complementa l’activitat principal 
d’aquests comerços d’alimentació, mo-

tiu pel qual proposa que l’espai dedicat 
a la degustació no pugui excedir del 
40% de la superfície de l’establiment 
amb un màxim de 50 m2. D’aquesta 
manera s’amplien les possibilitats que 
ofereix a dia d’avui les ordenances mu-
nicipals.  

Aquest oferiment respon a una nova 
sensibilitat del Gremi envers la degus-
tació i a la necessitat de construir un 
marc normatiu sòlid, compartit i ac-
ceptat per tots els sectors i que perme-
ti encarar inversions amb la seguretat 
necessària. 
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NOTÍCIES

Després d’haver estat escollit nou president del Gremi de Restauració de Barcelona el passat 
mes de març, Pere Chias, acompanyat d’una representació del Comitè Executiu i la Junta Rec-
tora de l’entitat, es va entrevistar amb el president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, 
i amb l’alcalde de la ciutat, amb els quals va compartir el full de ruta per al seu mandat. 

El Gremi proposa que la 
degustació mantingui un perfil 
diferent del de la restauració

El Gremi proposa una 
nova regulació de la 
degustació per desencallar 
l’acord entre sectors

El Gremi s’entrevista amb el president de 
la Generalitat i amb l’alcalde de Barcelona

En el decurs de les trobades, el president Chias va explicar la seva voluntat de donar continuïtat a la tasca modernit-
zadora que ha fet del Gremi una entitat solvent, preparada per atendre les necessitats dels establiments agremiats 
i amb capacitat per defensar els interessos del sector davant les administracions públiques. Va destacar també el 
suport ofert als agremiats a l’hora d’adaptar-se a noves normatives que afecten el sector i que suposen un gran 
esforç pels restauradors. En la foto superior, d’esquerra a dreta: Fernando Díaz, Alfonso Herrero, Leyla Escudero, 
Roger Pallarols, Isidre Gironès, José Manuel Franco, Pere Chias, Jaume Manresa, Artur Mas, Jordi Palou, Rafael 
Martínez i Ignacio Furest. Sobre aquestes línies, el president Chias amb l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias. 
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Amb el precedent 
de l’èxit de la cam-
panya publicitària 
“Benditos bares”, 

Coca-Cola Iberia re-
nova el seu compromís 

amb el sector de la restauració amb 
el llançament d’una aplicació per a 
smartphones que  confirma la necessitat de dissenyar cam-
panyes i promocions que, des de la proximitat, complementin 
les estratègies mundials de la marca.  

La recent confessió 
de l’expresident  de 
la Generalitat, amb 
més de 20 anys de 

servei al país com 
a màxim represetant 

de les institucions democràtiques, 
posa en entredit una de les figures 
més rellevants de la història recent de Catalunya i de la 
construcció de la democràcia a l’Estat espanyol i contri-
bueix a l’actual clima general de desafecció política. 

La constitució de la 
Comissió Tècnica 
d ’ E s t a b l i m e n t s 
Emblemàtics i Sin-

gulars posa de ma-
nifest el compromís de 

l’Ajuntament amb la defensa i la con-
tinuïtat d’aquests comerços que han 
estat testimonis de la història de la ciutat durant el segle XX, 
el tancament dels quals suposaria una pèrdua irreparable a 
l’oferta comercial actual de Barcelona.   

Gaudeix dels plats típics de la Catalunya 
medieval i celebra el Tricentenari

NOTÍCIES EL SEMÀFOR

Jordi Pujol
Expresident de la Generalitat de Catalunya

Coca-Cola Iberia i el seu embotellador 
Coca-Cola Iberian Partners mostren de 
nou el seu compromís amb el sector 
de l’hostaleria i l’oci amb el llançament 
de Whatsred, una innovadora aplicació 
per a smartphones que connectarà els 
establiments amb els seus clients. L’app 
permetrà a l’usuari trobar les millors 
propostes de restauració i oci dels seus 
voltants: bars, cinemes, concerts, res-
taurants de menú o de luxe, exposicions 
d’art, etc. Aquesta aplicació mòbil, ja 
disponible en la seva fase pilot, aspira a 
esdevenir el punt de trobada idoni entre 

Coca-Cola llança una app per dinamitzar el sector de l’oci i l’hostaleria
restauradors i consumidors. La iniciati-
va, el llançament definitiu de la qual està 
previst per la tardor, va ser presentada 
recentment a un acte multitudinari a 
Madrid que va comptar amb el president 
de Coca-Cola Iberia, Marcos de Quinto. 

A través de Whatsred el restaurador 
podrà publicar ofertes i propostes de 
manera gratuïta adreçades als consu-
midors que comparteixin la ubicació. 
D’aquesta manera el restaurador dispo-
sarà d’una eina flexible que li permetrà 
ajustar les promocions en funció de 
l’oferta i la demanada a temps real. 

Raimond Blasi
Regidor de Comerç, Consum i Mercats

Marcos de Quinto
President de Coca-Cola Iberia

Al centre, el president de Coca-Cola Iberia, Marcos 
de Quinto, durant l’acte de presentació de l’aplicació 
Whatsred a Madrid, un pas més en el compromís de 
Coca-Cola amb el sector de la restauració. 

Català de la Cuina i de la Cultura Gas-
tronòmica. Gràcies a aquesta iniciativa, 
que s’emmarca en el programa d’actes 
de celebració del Tricentenari, el pú-
blic barceloní i català podrà reviure 
amb més intensitat aquesta etapa de la 
història de Catalunya a través de la gas-
tronomia típica d’aquella època. Durant 
el proper mes de setembre es publicarà 
el llibre La Cuina de 1714 que servirà 
per deixar constància d’aquest projecte 
i que presentarà 22 tradicionals –acom-
panyades de la seva versió actualitzada- 
i 11 monuments que formen part de la 
Ruta 1714. Abans, però, que aquest mo-
nogràfic vegi la llum, els restauradors 
ja poden disposar d’aquestes receptes i 
incorporar-les a la seva carta.

Recuperar i posar en 
valor la tradició cu-
linària catalana és 
l’objectiu del projec-
te Cuina 1714. En el 
marc de la Ruta 1714, 
aquesta iniciativa per-
metrà que arreu del te-
rritori els restaurants 
ofereixin una selecció 
de plats del 1714 que 
han estat actualitzats 
pel xef Sergi de Meià 
sota la coordinació de 
la Fundació Institut Escudella i carn d’olla

L’acte de presentació de la iniciativa Cuina 1714 va comptar amb la 
presència del conseller de Cultura, Ferran Mascarell; el comissari 
del Tricentenari, Miquel Calçada; i el president del Gremi de Res-
tauració de Barcelona, Pere Chias. Van acompanyar el president 
del Gremi diversos membres de la Junta Rectora, com Santiago 
Soteras i Ignacio Furest.  Tots aquells restaurants que vulguin 
poden incorporar-se a la Ruta 1714 i oferir als seus clients un tast 
de la cuina de l’època a través dels diversos plats recuperats per 
l’ocasió. Per accedir a aquest receptari medieval, únicament cal 
consultar el web de la Ruta 1714, www.ruta1714.cat.



De profesional a profesional. Trabajamos con 
grandes chefs para ofrecerte sus consejos e inspiración 
para seguir creciendo cada día.

PARA TODOS LOS QUE SIGUEN 
APRENDIENDO CON LAS MANOS
EN LA MASA.

www.makro.es


