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Un any més, l’arribada del mes de febrer ha 
generat una gran expectació a la ciutat de Bar-
celona: l’edició d’aquest any del Mobile World 
Congress, la cita que anualment reuneix a la 
ciutat comtal els protagonistes del sector de 
la telefonia mòbil a nivell internacional, pro-
met batre nous rècords i generar dinamisme 
econòmic en un gran nombre de sectors. Així, 
durant els dies 24 i 27 de febrer totes les mi-
rades estan posades sobre Barcelona, on es 
presenten les principals novetats del sector 
del mòbil i s’entreveuen, a més, les tendències 
que marcaran la seva evolució. 

Es tracta, sens dubte, d’un dels congressos 
de major impacte econòmic a la ciutat i les 
previsions de l’organització no deixen espai al 
dubte: més de 75.000 congressistes, la meitat 
dels quals són altíssim executius, 3.000 perio-
distes acreditats, 7.200 nous llocs de treball 
temporals i un benefici global per a la ciutat 
de més de 350 milions d’euros. 

Capital mundial del mòbil fins 2018
El Mobile World Congress ocuparà de nou el 
recinte firal de Gran Via, però en aquesta oca-
sió una part del protagonisme retorna a l’espai 
de Montjuïc de la mà d’una programació que 
reforça la vinculació del congrés amb Barcelo-
na. El Gremi ha aplaudit aquesta decisió, que 
incrementa l’activitat econòmica urbana lliga-
da al congrés i beneficia el sector de la restau-
ració, que havia enregistrat una gran activitat 
amb motiu d’altres edicions concentrades als 
recintes de Montjuïc. La ciutat continuarà sent 
la capital mundial del mòbil fins l’any 2018 des-
prés d’imposar-se a ciutats com París o Milà.  

il·lusió que en el seu moment em va empèn-
yer a liderar els restauradors de Barcelona, la 
meva renúncia a la presidència servirà perquè 
noves persones assumeixin responsabilitats 
al Gremi i l’enriqueixin amb l’energia i la de-
dicació necessàries. Durant aquests mesos de 
febrer i març està tenint lloc el corresponent 
procediment electoral que conduirà a la pro-
clamació d’un nou president del Gremi i a la 
renovació dels seus òrgans de govern. És en 
aquest moment de transició que voldria mirar 
enrere i fer balanç dels anys que m’heu per-
mès ser el vostre president. 

Durant la meva gestió al capdavant del 
Gremi he intentat en tot moment ajustar les 

decisions preses a la convicció que les institu-
cions gremials es deuen als seus membres. El 
recorregut històric dels gremis entronca amb 
la pròpia història de la ciutat. L’esdevenir de 
Barcelona hauria estat diferent sense el paper 
actiu dels seus gremis, un paper lligat al món 
econòmic però també a la governabilitat de la 
ciutat. El pas dels anys, però, no ha fet que els 
gremis perdin la seva utilitat i raó de ser. Ans 
al contrari: ara, més que mai, els gremis han 
de garantir la professionalització del comerç 
i els serveis, defensar els interessos dels seus 
membres i promoure la competitivitat del seu 
sector. Aquesta és la seva aportació al progrés 
social.  

Per això, com a president he intentat es-
coltar en tot moment l’opinió, primer, dels 
companys i companyes que, des del Comitè 
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panys i companyes del sector, 
amics i amigues,
Després de quinze anys al cap-
davant del Gremi, és l’hora del 
relleu. Tot i conservar intacta la 

continua a la pàgina següent >>
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A FONS

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

Executiu i la Junta Rectora del Gremi, 
m’han acompanyat en aquest viatge; a 
vosaltres us agraeixo la confiança que 
heu dipositat en mi i, molt especialment, 
la il·lusió i l’empenta amb què heu con-
tribuït a fer del Gremi l’únic interlocu-
tor del sector a Barcelona. En segon 
lloc, he volgut conèixer de primera mà 
els neguits i els anhels dels agremiats i 
agremiades i donar-los, al mateix temps, 
el paper que mereixen: vosaltres sou els 
únics protagonistes del Gremi. Per últim, 

he intentant també seguir el consell dels 
diferents equips tècnics del Gremi que, al 
llarg d’aquests anys, m’han acompanyat 
en aquesta responsabilitat. A vosaltres us 
vull agrair l’esforç i la dedicació amb què 
heu contribuït a modernitzar el Gremi 
orientant-lo a la satisfacció de les neces-
sitats dels seus agremiats i agremiades. 

No voldria concloure aquestes parau-
les sense referir-me a la meva ciutat. 
Com a president del Gremi he intentat 
contribuir, dintre de les meves possibili-
tats, a fer de Barcelona una ciutat millor, 
econòmicament més pròspera i sensible 
a les necessitats reals de les persones. 
Treballar per un sector de la restauració 
dinàmic, modern i competitiu ha estat la 
meva humil aportació a Barcelona, una 
ciutat que estimo i que ha estat l’escenari 
dels moments més importants de la 
meva vida. A més, he tingut la satisfacció 
de compartir aquesta passió per Barcelo-
na amb els diferents regidors, regidores i 
alcaldes que ha tingut la ciutat, persones 
compromeses que m’han ensenyat tan-
tes coses. Un marc d’entesa que, guiat en 
tot moment pel respecte i la complicitat 
institucional, vull fer extensiu també a la 
Diputació de Barcelona, al Parlament de 
Catalunya i al Govern de la Generalitat, 
amb els representants dels quals el Gremi 
ha tingut sempre una relació excel·lent.   

A tots i totes, gràcies per haver com-
partit aquests anys de somni amb mi. 

Treballar per la competitivitat 
de la restauració ha estat la 
meva humil aportació a la ciutat

Missatge del president

Gaietà Farràs González

<< ve de la pàgina anterior

Amb la seva entrada en vigor el passat 1 de gener de 2014, l’Ordenança ha substituït el règim 
d’horaris de les terrasses anterior, fragmentat i contingut a regulacions especials i de districte, 
per un únic règim unitari per a tota la ciutat. Les excepcions, a més, s’hauran d’establir

L’Ordenança de terrasses unifica els seus 
horaris de funcionament a tota la ciutat 

inspirat la nova ordenança: superar la 
dispersió normativa i establir un únic 
marc que reguli el funcionament de les 
terrasses de manera homogènia als ba-
rris i districtes de Barcelona. 

Així, des de l’1 de gener de 2014, les 
terrasses poden iniciar la seva activitat 
a les vuit del matí tots els dies de la set-
mana; els divendres i vigílies de festius 
la seva activitat es pot estendre fins 

L’Ordenança de terras-
ses, aprovada al ple-
nari del Consell Muni-
cipal de desembre de 
2013, ha establert un 
únic horari de funcio-
nament de les terras-
ses a tota la ciutat de 
Barcelona. D’aquesta 
manera, el consistori 
posa fi a la disparitat 
de disposicions que, en 
aquest sentit, perme-
tien horaris de terras-
ses diferents segons el 
districte i acompleix 
l’objectiu que havia 

dels horaris de les terrasses. Quant 
als motius que permeten l’adopció 
d’excepcions, l’Ordenança es refereix a 
les dates d’interès de districte i de ciu-
tat i a la temporada d’estiu, en què les 
càlides temperatures de l’estiu barcelo-
ní conviden a gaudir de l’espai públic 
fins més tard; per últim, també les te-
rrasses situades a emplaçaments turís-
tics podran acollir-se a una flexibilitza-
ció dels seus horaris de funcionament. 
En tots els casos aquestes excepcions 
s’hauran d’adoptar mitjançant decret 
de l’Alcaldia. En aquests moments, el 
Gremi està treballant una proposta so-
bre aquests aspectes, que traslladarà 
en breu a l’Ajuntament. 

L’activitat de les terrasses de la plaça Reial, al districte de Ciutat Vella, es po-
drà estendre fins la una de l’endemà els divendres i vigílies de festius.  

Les excepcions a l’horari 
general hauran d’adoptar-se 
mitjançant decret de l’Alcaldia

la una, mentre que la 
resta de dies, és a dir, 
de diumenge a dijous 
l’acabament s’avança 
una hora, a mitjanit. 

L’Ordenança, però, 
preveu la possibilitat 
que aquest marc ge-
neral s’enriqueixi amb 
excepcions que, fona-
mentades en diferents 
supòsits, permetin un 
allargament puntual 

L’única excepció en matèria d’horaris es circumscriu a les terrasses 
situades a la zona del Port Olímpic. En aquest cas, tal com disposa la 
Disposició transitòria segona de l’Ordenança, es manté la vigència 
del que disposa el Pla especial d’usos del Port Olímpic de Barcelona, 
aprovat l’any 2006. L’adaptació a l’horari unificat de terrasses s’haurà 
de produir, o bé l’1 de gener de 2021, o bé en el moment en què entri 
en vigor el decret d’ordenació singular d’aquest espai. De moment, 
aquestes terrasses podran funcionar fins les 02:30 hores de diumen-
ge a dijous, i fins les 03:00 hores els divendres i vigílies de festius.  

LES TERRASSES SITUADES AL PORT OLÍMPIC



La celebració de la 
30a Festa del Cargol 
a Can Soteras, tot 
un esdeveniment 

social a Barcelona, 
ha posat de manifest, 

d’una banda, l’excel·lència i el refina-
ment de la cuina catalana i, d’una altra, 
el savoir faire dels grans restauradors de la ciutat, que han 
contribuït a la construcció d’una tradició gastronòmica de 
prestigi internacional.

El compromís d’Al-
berto Fernández 
Díaz amb el pro-
grés econòmic de 

Barcelona l’ha por-
tat a estrènyer vincles 

amb el Gremi de Restauració i amb 
l’associació d’operadors del Port 
Olímpic, amb els operadors del qual ha compartit recen-
tment la seva visió sobre el paper que ha d’adoptar aquest 
espai dintre de l’oferta turística de la ciutat. 

L’inici de la fase 
d’enderroc del 
tambor de la plaça 
de les Glòries ha 

posat a prova la pla-
nificació realitzada per 

l’Ajuntament per garantir la mobilitat 
a la ciutat i minimitzar les afectacions 
al trànsit. Els diferents desviaments de circulació previstos 
han permès la continuació d’una intervenció urbanística 
cabdal per al creixement social i econòmic de Barcelona. 
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La Festa del Cargol a Can Soteras 
arriba a la seva 30a edició

RESTAURADORS DE LA CIUAT EL SEMÀFOR

Alberto Fernández Díaz
Regidor del grup del Partit Popular

El president del Gremi de Restauració, 
Gaietà Farràs, va assistir el passat 11 
de febrer a la trobada amb el regidor i 
president del grup municipal del Partit 
Popular a l’Ajuntament de Barcelona, 
Alberto Fernández Díaz. La reunió, que 
va comptar també amb la participació 
del regidor Eduardo Bolaños, havia 
estat organitzada per l’Associació de 
Bars, Restaurants i Oci del Port Olím-
pic de Barcelona, que aglutina la majo-
ria dels operadors d’aquest espai; el seu 
president, Alfons Herrero, és al mateix 

El Gremi assisteix a la trobada amb Alberto Fernández Díaz al Port Olímpic
temps membre del Comitè Executiu i la 
Junta Rectora del Gremi.  

En el decurs de la trobada, el presi-
dent Farràs es va referir al potencial 
econòmic i turístic del Port. A més, 
els seus operadors, van poder reiterar 
l’agraïment per la predisposició mos-
trada pel Partit Popular durant la nego-
ciació de l’Ordenança de terrasses, que 
finalment va recollir, gràcies al suport 
d’aquest grup municipal i de l’equip de 
govern, les peticions formulades per 
l’Associació durant la tardor de 2013. 

Antoni Vives
Tercer tinent d’alcalde de Barcelona

Santiago Soteras
Restaurant Diagonal Can Soteras

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

Alberto Fernández Díaz, regidor i president del grup 
municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Barce-
lona, en una imatge presa al Saló Reina Regent.

A dalt, l’actriu Vicky Peña, coronada reina de la festa; la jugadora de bàsquet 
Amaya Valdemoro, guardonada amb la Cargolina d’Or; i el tenor Celso Albe-
lo, que va rebre el Cargol Líric. A baix, el restaurador Santiago Soteras amb 
l’exfutbolista Rafael Marañón, nou membre de la Confraria Gastronòmica del 
Cargol. Les esportistes Ona Carbonell i Laura Ester i el director musical Luis 
Cobos van ser també honorats en aquesta 30a edició de la Festa del Cargol. 

Ha plogut molt des que 
una dotzena de cares 
conegudes de la ciu-
tat de Barcelona van 
començar a reunir-se 
per compartir un dels 
plaers de la cuina ca-
talana: els cargols. Des 
de llavors la cita anual, 
que acull el Restaurant 
Diagonal Can Soteras, 
ha anat sumant adep-
tes i ressò mediàtic 
fins assolir la seva 30a 
edició el 2014. Així, 
el passat 10 de febrer 
la Festa del Cargol va 
comptar amb la par-
ticipació d’un gran 
nombre de famosos 
del món de l’art, la 
música, l’esport, les 
lletres, el teatre, etc., 
amb un únic objectiu: 
gaudir de la compan-
yia i degustar fins a 14 
especialitats diferents 
de cargols. En aques-
ta ocasió, el Premi 
Joan Poch Soler va re-
conèixer la trajectòria 
del periodista Luis del 
Olmo. 
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