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L’empresari Pere Chias Suriol és, des del pas-
sat 3 de març, el nou president del Gremi de 
Restauració de Barcelona, tal com es va acor-
dar en el decurs de l’Assemblea General Ex-
traordinària celebrada a la seu de l’entitat. “És 
tot un honor que els meus companys i com-
panyes hagin dipositat en mi la responsabilitat 
de liderar el sector de la restauració i conti-
nuar modernitzant el Gremi”, va explicar el 
president Chias en finalitzar l’Assemblea. 

Amb l’elecció del nou president i la renova-
ció dels òrgans de govern del Gremi es dóna 
per conclòs el procés electoral iniciat amb 
motiu de la renúncia del president anterior, 
Gaietà Farràs, després de 18 anys al capda-
vant de l’entitat. En reconeixement a la seva 
trajectòria empresarial i a la seva dedicació 
al Gremi, Farràs va ser nomenat president 
d’honor. El president Chias va voler aprofitar 
l’ocasió per expressar la seva gratitud envers 
Farràs i valorar la modernització del Gremi 
produïda sota el seu mandat: “el meu objectiu 
és engrandir aquesta tasca de modernització 
perquè el Gremi pugui atendre millor les ne-
cessitats dels establiments agremiats”, va afe-
gir.     

Pere Chias Suriol, nascut a Barcelona l’any 
1953, casat i amb 3 fills, dirigeix actualment el 
restaurant La Font de Prades, situat al Poble 
Espanyol de Montjuïc. Membre del Gremi des 
dels anys 80, ha format part de la Junta Recto-
ra durant tota la presidència de Gaietà Farràs. 
Acompanyen el president Chias els també em-
presaris Isidre Gironès, vicepresident primer 
del Gremi; Ignasi Torralba, vicepresident segon; 
i Aladino Fernández, vicepresident tercer. 

Restauració de Barcelona. És tot un honor 
per a mi que els companys i companyes de 
professió confieu en la meva capacitat per 
liderar el Gremi i defensar els interessos de 
la restauració; al mateix temps, és una gran 
responsabilitat, que assumeixo amb una ba-
rreja de prudència, respecte i il·lusió i amb 
moltes ganes de treballar pel progrés del 
nostre sector. Començo així aquesta etapa al 
capdavant del Gremi i, afortunadament, no 
ho faig sol: m’acompanyen els membres del 
Comitè Executiu i la Junta Rectora, als quals 
agraeixo que hagin acceptat la invitació per 
formar part d’aquest projecte col·lectiu. 

Primerament, voldria dedicar unes parau-
les a Gaietà Farràs, que m’ha precedit en el 
càrrec. Durant més de 15 anys, el president 

Farràs ha fet créixer l’entitat fins donar-li la 
centralitat de què gaudeix a hores d’ara. Una 
de les seves preocupacions que, com a mem-
bre de la Junta Rectora, he compartit plena-
ment, ha estat la necessitat de modernitzar 
les estructures del Gremi per oferir una millor 
atenció als establiments agremiats. Gràcies a 
aquest esforç, els bars i restaurants de la ciu-
tat troben al Gremi el suport i l’ajuda que ne-
cessiten, per exemple, a l’hora d’adaptar els 
seus negocis a noves normatives, millorar-ne 
la gestió diària, participar a campanyes de 
dinamització, pronunciar-se sobre reformes 
imminents, etc. Com a nou president vull 
continuar i engrandir aquesta modernització 
que està fent del Gremi una entitat dinàmica, 
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Comparteixo la modernització de 
les estructures del Gremi iniciada 
pel president Farràs per oferir una 
millor atenció als agremiats
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Consulta tots els serveis d’assessorament que ofereix el Gremi al seu web, www.gremirestauracio.com

coneixedora del sector i atenta a les ne-
cessitats canviants del seu empresariat. 
Per aquests motius, i en reconeixement 
a tants anys de dedicació, Gaietà Farràs 
ha estat nomenat president d’honor del 
Gremi. 

Dintre d’aquesta tasca de modernit-
zació, hem començat a impulsar nous 
serveis per als establiments agremiats. 
És el cas del nou canal de comunicació 
interna El Gremi t’informa, que setma-

nalment difon informacions de caire 
pràctic de gran utilitat per al sector. 

Al mateix temps, el potencial de la 
ciutat fa que es succeeixin campanyes 
de dinamització i promocions adreça-
des a públics molt diversos. Des del 
Gremi hem fet una aposta per recuperar 
i promoure l’hàbit de la tapa: el nostre 
projecte De tapes per Barcelona, que 
compta amb el suport d’Estrella Damm i 
del nostre Ajuntament, continua sent un 
èxit i incrementant les xifres de partici-
pació en cada nova edició. Aquesta cam-
panya, i d’altres en què estem treballant 
en aquests moments, aporten valor afe-
git als establiments agremiats i perme-
ten que puguin formar part d’iniciatives 
que, a més d’atraure l’atenció dels mit-
jans, són molt ben rebudes pel veïnat i 
el turisme de la ciutat. 

En aquest sentit, la contribució de 
l’Ajuntament a l’èxit de De tapes per 
Barcelona posa de manifest la necessitat 
que el Gremi construeixi vincles sòlids 
amb les administracions públiques i 
amb la resta de gremis, institucions i ac-
tors de la societat civil barcelonina.  

En definitiva, el Gremi ha d’estar 
obert a la ciutadania, implicat en el seu 
progrés econòmic i humà i compromès 
amb la governabilitat de la ciutat. En 
aquesta missió, confio comptar amb el 
suport de l’empresariat de restauració: 
junts farem que el Gremi sigui una plata-
forma cada dia més útil per al sector.  

De tapes per Barcelona i la resta 
de campanyes de dinamització 
aporten valor afegit al sector

Missatge del president

Pere Chias Suriol

<< ve de la pàgina anterior

Durant la presidència de Gaietà Farràs, el Gremi impulsa diverses iniciatives per reforçar el sector 
de la restauració a Barcelona. Destaca la construcció de la nova seu de l’Escola Superior d’Hostaleria 
i la campanya De tapes per Barcelona, una fórmula d’èxit que es repetix any rere any.

Gaietà Farràs, nou president 
d’honor del Gremi de Restauració 

El president sortint, Gaietà Farràs, és 
el nou president d’honor del Gremi. 
D’aquesta forma els agremiats i agre-
miades han volgut reconèixer la seva 
dedicació i el seu esforç per fer del 
Gremi una entitat dinàmica al servei 
dels restauradors de la ciutat. Durant 
la seva presidència, que abasta gaire-
bé dues dècades, destaca la construc-
ció de la nova seu de l’Escola Superior 
d’Hostaleria de Barcelona (ESHOB), 
conjuntament amb el Gremi d’Hotels 
de Barcelona. Les noves instal·lacions 
al Passeig del Taulat, a la zona conegu-
da com 22@, han potenciat la formació 
professional al sector. 

Primera pedra de la nova Escola Superior d’Hostaleria 
de Barcelona (ESHOB), un acte en què va participar e 
llavors alcalde de la ciutat, Joan Clos, altres regidors i 
regidores i el president del Gremi d’Hotels de Barcelona, 
Jordi Clos. 

OCTUBRE DE 2005

Gaietà Farràs amb l’actual alcalde de Barcelona, Xavier 
Trias, en un acte públic celebrat el desembre de 2013 a 
la basílica de Santa Maria del Mar. 

DESEMBRE DE 2013

Fotografia presa amb motiu de la inauguració de la 4a 
edició de De tapes per Barcelona a la seu de l’ESHOB. 
Acompanyen Gaietà Farràs l’actual regidor de Come-
rç, Consum i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona, 
Raimond Blasi (centre), i el director de l’ESHOB, Jose 
Ignacio Gorostiaga. 

NOVEMBRE DE 2011

Inauguració de la nova seu de l’Escola ubicada al Passeig 
de Taulats, al 22@. Acompanyen Gaietà Farràs el lla-
vors ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, Joan Clos, 
l’alcalde la ciutat, Jordi Hereu, i el president del Gremi 
d’Hotels de Barcelona, Jordi Clos. 

ABRIL DE 2007

Un moment del Sopar Gremial organitzat pel Gremi a 
l’octubre de 2001 i que va comptar amb la participació 
del llavors alcalde de la ciutat, Joan Clos.

OCTUBRE DE 2001
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Segueix tota l’actualitat del Gremi al seu Twitter, @RestauracioBCN

PERE CHIAS SURIOL / President
LA FONT DE PRADES / Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13-27 (Poble Espanyol)

El Gremi renova els membres de la Junta Rectora 
i incorpora restauradors joves de la ciutat

ISIDRE GIRONÈS
Vicepresident 

primer
CA L’ISIDRE 

De les Flors, 12

IGNASI TORRALBA
Vicepresident 

segon
RESTAURANT 

AMAYA
La Rambla, 20-24

ALADINO 
FERNÁNDEZ
Vicepresident 

tercer
BAR NAVIA

Pl. Joanic, 5

LOLA BOLET
Vocal

BAR ESTUDIANTIL
Pl. Universitat, 12

ANNA CALPE
Vocal

RESTAURANT 
L’OLIANA

Santaló, 54

ALFONS 
HERRERO

Vocal
RESTAURANT EL 
CANGREJO LOCO

Port Olímpic

JOSEP FARRÀS
Vocal

BAR METRO 
UNIVERSITAT

Flors, 12

JORDI PALOU
VOCAL

CAN PALOU 
Montesa, 15

VICENS VILCHES
Vocal

CAFÈ RESTAU-
RANT CHIARS

Oreneta, 2

ANNA MATAMALA
Secretària

RESTAURANT 
MATAMALA
Rambla de 

Catalunya, 13

FERNANDO DÍAZ
Tresorer

RESTAURANT LA 
LLIMONA

Constança, 6

SANTIAGO 
SOTERAS

Interventor
CAN SOTERAS

Pg. de Sant Joan, 
97-99

RAFAEL 
MARTÍNEZ

Vocal
CAN XURRADES

Gran de 
Gràcia, 57

JOSÉ M. FRANCO
Vocal

RESTAURANT LA 
PACIENCIA

Sant Pau, 72

JAVIER SÁNCHEZ
Vocal

LA FONDA-EL 
SALAMANCA

L’Almirall 
Cervera, 34

CARLES JANSÀ
Vocal

BAR RESTAURANT 
ARTURO

Sagunt, 104

IGNACIO FUREST
Vocal

ZANZÍBAR
Mestre Nicolau, 4

JAUME 
MANRESA

Vocal
RESTAURANT 

BARROC
Rec, 67



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


