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Amb l’arribada de la primavera el Gremi 
de Restauració i Estrella Damm preparen 
ja una nova edició de la campanya De tapes 
de Barcelona, la vuitena, tot un èxit que bat 
rècords de participació en cada convocatòria 
i que, amb el pas dels anys, ha esdevingut un 
clàssic a Barcelona. La iniciativa arranca l’any 
2010 amb l’objectiu de promoure i potenciar 
l’hàbit de la tapa a la nostra ciutat a través de 
propostes innovadores. La inspiració i la de-
dicació dels nostres xefs ha estat decisiva per 
l’èxit del projecte: les cuines dels bars i res-
taurants participants sorprenen els clients en 
cada nova edició combinant textures i produc-
tes, fusionant cuines del món tot adaptant-les 
al format típic de la tapa. D’aquesta manera, 
el públic barceloní redescobreix el plaer de la 
tapa amb cada nova convocatòria de De tapes 
per Barcelona i de la mà de la millor cervesa 
d’Estrella Damm. 

L’evolució de les xifres durant les 7 prime-
res edicions posa de manifest l’èxit de la cam-
panya: el nombre d’establiments participants 
s’ha doblat i a l’edició d’octubre de 2013, amb 
una ruta de 77 establiments, es van superar les 
110.000 tapes venudes. L’edició de primavera 
tindrà lloc del 5 al 15 de juny i a hores d’ara el 
Gremi treballa ja amb els establiments parti-
cipants. 

A més, amb motiu de la celebració de la dia-
da de Sant Jordi, el Gremi ha posat en marxa 
una nova edició de la campanya Sant Jordi 
també sopava, una iniciativa que pretén apro-
fitar la intensitat d’aquesta festa tan significa-
tiva a la nostra ciutat per canalitzar-la també 
envers els establiments de restauració.

és tan propera i directa. La professionalit-
zació, però, abasta també la gestió empre-
sarial dels establiments de restauració. Els 
nostres bars i restaurants, al cap i a la fi, 
han d’ésser negocis rendibles que, en oferir 
un producte i un servei de qualitat, siguin 
ben valorats pels clients i puguin generar 
ocupació estable. Per això vull fer-me res-
sò de la tasca que realitza l’Escola Superior 
d’Hostaleria de Barcelona (ESHOB). Creada 
l’any 1985, va ser una iniciativa conjunta del 
Gremi de Restauració i del Gremi d’Hotels. 
La seva capacitat per formar perfils profes-
sionals amb competències adaptades a les 
necessitats del mercat laboral va garantir 
la seva consolidació i el seu trasllat, dues 
dècades després, a la nova seu del districte 

del 22@, unes instal·lacions àmplies i mo-
dernes. Sens dubte, aquest salt va ser pos-
sible gràcies al compromís dels presidents 
dels dos gremis, Gaietà Farràs i Jordi Clos, 
l’Ajuntament de Barcelona i la Generali-
tat de Catalunya. Amb els anys l’oferta de 
l’ESHOB s’ha anat eixamplant i ara ofereix, 
a més de cicles formatius de grau mitjà, el 
grau en Direcció Hotelera, postgraus i dife-
rents cursos professionals. Per això vull re-
conèixer l’aportació del director de l’Escola, 
José Ignacio Gorostiaga, i de tot l’equip que 
dia a dia fa possible que el centre assoleixi 
els estàndards d’excel·lència acadèmica ac-
tuals. La feina ben feta és la motivació per-
fecta per continuar millorant. Enhorabona!

El Gremi i Estrella Damm 
preparen ja la nova edició de De 
tapes per Barcelona amb els 
establiments participants
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Vull agrair la contribució a la 
professionalització del sector que 
realitza dia a dia l’Escola Superior 
d’Hostaleria de Barcelona

Des del Gremi de Restauració 
sempre hem defensat la necessi-
tat de promoure la professiona-
lització del sector. La formació 
és la clau de l’èxit, especialment 
quan la relació amb els clients 
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A FONS

El nou president del Gremi, Pere Chias, inicia 
una ronda de presentacions amb autoritats

Després de ser escollit nou president del Gremi de Restauració durant 
la darrera Assemblea General Extraordinària, Pere Chias s’estrena al 
capdavant de l’entitat entrevistant-se amb diversos càrrecs públics 

i representants del món econòmic per compartir el full de ruta que 
guiarà l’actuació del Gremi al llarg dels propers anys. Aquesta ronda 
de presentacions continuarà durant les properes setmanes. 

En el centre, el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig; a la seva dreta, el director de 
l’Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona, José Ignacio Gorostiaga; a la seva esque-
rra, Pere Chias, president del Gremi de Restauració de Barcelona. 

FELIP PUIG / Conseller d’Em
presa i Ocupació

El president del Gremi, Pere Chias, va coincidir a la seu de 
l’Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, amb motiu de la presentació 
de les Jornades Gastronòmiques Peruanes (veure notícia a la 
pàgina següent). El Gremi desenvolupa diverses accions amb 
el suport del departament, amb els responsables del qual com-
parteix la necessitat de reforçar l’associacionisme sectorial al 
món del comerç a fi de poder comptar amb agents gremials 
consolidats que contribueixin a la professionalització del dife-
rents sectors de l’economia catalana. 
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D’esquerra a dreta: Anna Matamala, Montse Ga-
llardo (subdirectora general de Comerç), Miquel 
Rodríguez (gerent del Consorci de Comerç, Artes-
ania i Moda de Catalunya), Pere Chias, Josep Maria 
Recasens (director general de Comerç), Isidre Gi-
ronès, Javier Sánchez, Josep Farràs, Jordi Palou, 
Rafael Martínez, José M. Franco i Fernando Díaz. 

El president del Gremi, acompan-
yat de diversos membres del Comi-
tè Executiu i la Junta Rectora, es 
va reunir amb l’equip de la direcció 
general de Comerç de la Generalitat 
de Catalunya. A més del propi direc-
tor general, Josep Maria Recasens, 
van participar a la trobada el gerent 
del Consorci de Comerç, Artesania 
i Moda de Catalunya, Miquel Ro-
dríguez, i la recentment nomenada 
subdirectora general de Comerç, 
Montse Gallardo. 

A la fotografia de l’esquerra, d’esquerra a dreta: Ro-
ger Pallarols, Miquel Àngel Fraile (secretari general de 
la Confederació), Pere Chias, Pere Llorens (president 
de la Confederació) i Aladino Fernández. 

La ronda d’entrevistes va continuar 
amb la presidència de la Confederació 
de Comerç de Catalunya, entitat que 
aglutina els gremis sectorials i les asso-
ciacions de comerciants del país. 
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La comissió d’ex-
perts designada pel 
Govern de l’Estat 
per a la reforma 

fiscal, si bé propo-
sa el manteniment de 

l’actual tipus d’IVA a la restauració, 
oblida que, en incrementar l’IVA de 
l’alimentació i d’altres productes, s’estaria limitant la capaci-
tat adquisitiva de les persones consumidores, fet que afecta-
ria negativament el creixement del sector de la restauració.  

La diversificació 
de l’oferta aca-
dèmica, així com 
la seva capacitat 

per adaptar-se a 
les necessitats del 

mercat laboral i per reciclar treba-
lladors en actiu, han fet de l’Escola 
Superior d’Hostaleria de Barcelona una veritable pedrera 
de professionals de la restauració i un agent educatiu de 
primer ordre, reconegut a nivell estatal.   

La implicació del 
Gremi de Restau-
ració amb el crei-
xement de l’ESHOB 

i la convicció de 
l’expresident Farràs pel 

que fa a la seva utilitat han estat factors 
decisius que han posibilitat la consoli-
dació del centre i el seu trasllat, l’any 2007, del carrer Mun-
taner a la nova seu al Passeig del Taulat, unes instal·lacions 
innovadores adaptades a les necessitats actuals. 

A FONS EL SEMÀFOR

José Ignacio Gorostiaga
Director de l’Escola Superior d’Hostaleria

El passat 24 de març el president del 
Gremi, Pere Chias, va assistir a la pre-
sentació de les Jornades Gastronòmi-
ques Peruanes i la Tapa Solidària amb 
el Perú, una iniciativa de la Confedera-
ció de Comerç de Catalunya, la Cambra 
de Comerç del Perú a Espanya (CCPE), 
Fundació CODESPA i l’Escola Superior 
d’Hostaleria de Barcelona (ESHOB). 
Aquesta campanya, a més de la parti-
cipació activa de l’ESHOB, va comptar 
amb la col·laboració de diversos restau-
rants peruans de la ciutat, que han posat 

El Gremi, present a les Jornades Gastronòmiques Peruanes a l’ESHOB
a la venda una tapa solidària. Els diners 
recaptats en les dues iniciatives aniran a 
parar al projecte de turisme comunitari 
de dones indígenes quítxues a Cusco, de 
Fundació CODESPA, un projecte que 
s’emmarca en la campanya “Oberts a la 
cooperació” que duu a terme la Confede-
ració de Comerç amb l’Agència Catala-
na de Cooperació al Desenvolupament. 
L’acte va comptar amb la intervenció del 
conseller d’Empresa i Ocupació, Felip 
Puig, i el president de la Confederació 
de Comerç, Pere Llorens. 

Gaietà Farràs
Expresident del Gremi de Restauració

Manuel Lagares
Comissió d’experts per a la reforma fiscal

En primera fila, el presidente del Gremio, Pere Chias, 
acompaña al presidente de la Confederació de Comerç 
de Catalunya, Pere Llorens. 

D’esquerra a dreta: Isidre Gironès, Joan Pujol (secretari general de Foment), Gaietà Farràs, Jordi Palou, Joaquim 
Gay de Montellà (president de Foment), Ignasi Torralba, Pere Chias, Fernando Díaz, Anna Matamala, Josep Farràs, 
Rafael Martínez i Roger Pallarols (director general del Gremi). 

El Gremi de Restauració forma part de 
la patronal catalana Foment del Tre-
ball Nacional, el president de la qual, 
Joaquim Gay de Montellà, acompanyat 
del seu secretari general, Joan Pujol, 
va rebre una representació del Comitè 
Executiu i la Junta Rectora del Gremi. 
En el decurs de la trobada, 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 ne-
cessitats dels establiments agremiats 
i amb capacitat per defensar els inte-

ressos del sector davant les adminis-
tracions públiques. En aquest sentit, va 
destacar 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. Chias es 
va referir també als diferents projectes 
de dinamització que, impulsats pel Gre-
mi, s’han consolidat a la ciutat de Bar-
celona, com les campanyes De tapes 
per Barcelona i Sant Jordi també so-
pava. La reunió va comptar, a més, amb 
la participació del president d’honor 
del Gremi, Gaietà Farràs. 

JOAQUIM
 GAY DE M

ONTELLÀ / President de Fom
ent del Treball Nacional



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


