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El Govern de la Generalitat de Catalunya, a tra-
vés el Consorci de Comerç, Artesania i Moda 
de Catalunya (CCAM), destinarà 5,7 milions 
d’euros a la modernització del teixit comercial 
i de serveis de Catalunya. Aquest any la convo-
catòria de subvencions preveu donar suport a 
les actuacions col·lectives que afavoreixin la 
cooperació i la gestió conjunta, la dinamitza-
ció de zones d’alta concentració comercial, 
així com promoure la participació en fires, sa-
lons i passarel·les, i la creació de sinergies amb 
el sector turístic. El CCAM també participa a 
actuacions que afavoreixin la integració sec-
torial i la consolidació d’agents professionals 
de caire sectorial. A més, les bases incorporen 
un programa específic l’objectiu del qual és 
garantir el relleu generacional i consolidar el 
teixit productiu del nostre país. Així, aquelles 
persones físiques o jurídiques que es facin cà-
rrec del traspàs d’un bar o restaurant, sempre 
que tinguin la qualificació de pimes, podran 
demanar una subvenció de fins al 10% de les 
despeses amb un màxim de 6.000 euros. Per 
ser beneficiaris caldrà, a més, que es respecti 
el plantejament comercial del negoci traspas-
sat. A diferència de la resta de programes, el 
termini de presentació dels quals finalitza el 
20 de juny, les subvencions per a la transmis-
sió d’empreses de comerç i serveis es poden 
sol·licitar durant el que resta d’any 2014 o fins 
que s’exhaureixi el pressupost previst. L’altra 
novetat d’aquest any és el programa orientat 
a la implantació de botigues virtuals vincula-
des a pimes de comerç i serveis que vulguin 
implementar-les com a canal complementari 
de la venda presencial a l’establiment. 

En el cas de l’Ordenança de terrasses, aques-
ta necessitat s’amplifica atesa la fragilitat dels 
elements en joc: la recuperació del sector de 
la restauració, d’una banda, i la preservació 
de l’espai públic, d’una altra. Per això, el Gre-
mi de Restauració compartim la idoneïtat del  
pla d’implantació de la nova Ordenança de 
terrasses, amb motiu del qual s’està produint 
aquests dies una segona onada de visites a tots 
els establiments de la ciutat per tal d’ajudar els 
restauradors a identificar aquells elements de 
les terrasses que, des de l’1 de gener de 2014, 
es troben fora de la nova regulació. 

Això no obstant, tot i treballar perquè 
l’Ordenança esdevingui un veritable instru-
ment de promoció econòmica, des del Gremi 
creiem, i així ho hem traslladat als màxims 

responsables municipals, que alguns aspec-
tes de l’Ordenança, en portar-se a la pràctica, 
resulten perjudicials per a l’activitat diària 
dels nostres bars i restaurants. Es tracta, per 
exemple, de l’obligatorietat de retirar cada dia 
de l’espai públic els para-sols o la possibilitat 
que la celebració de determinats esdeveni-
ments populars i festius de la ciutat obligui a 
desmuntar les terrasses, excloent el sector de 
la restauració d’una part de l’activitat econò-
mica que es genera. Per aquests motius, des 
del Gremi continuarem treballant amb el sec-
tor i amb l’Ajuntament per minimitzar aques-
tes possibles disfuncions de l’Ordenança de 
terrasses i per incrementar els seus aspectes 
positius. 
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Per garantir l’adaptació ordenada 
a l’Ordenança de terrasses, cal 
endegar accions informatives que 
donin suport als restauradors

L’entrada en vigor de noves or-
denances municipals en l’àmbit 
econòmic fa necessari dur a ter-
me campanyes informatives que 
garanteixin una transició pací-
fica i ordenada al nou escenari. 
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A FONS

El projecte “Km0, 
fet al costat de casa” 
és una iniciativa de 
l’Associació Agrària 
de Joves Agricultors 
(ASAJA) per promo-
cionar la compra i el 
consum de productes 
agrícoles i ramaders de 
proximitat produïts a 
Catalunya. La iniciati-
va es basa en projectes 
semblants que estan 
tenint gran èxit en paï-
sos desenvolupats del 
nostre entorn, com són 

El projecte “Km0, fet al costat de casa” acosta la 
producció local als establiments de restauració

La presidenta de l’Associació Agrària de Joves 
Agricultrs (ASAJA), Rosa Pruna, va compartir 
amb el president del Gremi de Restauració, Pere 
Chias, els detalls del projecte “Km0, fet al costat 
de casa”, que, a més de reduir l’impacte de la 
cadena de distribució comercial sobre el medi 
ambient, crea noves oportunitats de negoci per 
al teixit productiu local mitjançant la relació di-
recta entre el productor i el consumidor. 

el Regne Unit, França o Itàlia; a més, re-
cupera la tradició tan estesa a la nostra 
ciutat de comprar els productes frescos 
a través de les xarxes de distribució cur-
ta, entre les quals hi ha els mercats mu-
nicipals, un hàbit freqüent també entre 
els establiments de restauració.  

Gràcies a la compra de productes 
agrícoles a través del que s’anomena 
“cadena curta”, s’aconsegueix, en pri-
mer lloc, reduir els envasos, materials 
d’embalatge i altres residus que es gene-

ren quan les mercaderies s’han de trans-
portar distàncies llargues; cada cop més, 
les persones consumidores reclamen 
que el sector de la restauració se sumi 
a aquesta conducta de respecte al medi 
ambient. A més, es tracta de productes 
de temporada, que permet oferir àpats 
de qualitat a preus ben competitius i 
difondre l’excel·lència dels productes tí-
pics del nostre país. Per facilitar aquesta 
compra de proximitat, el projecte “Km0, 
fet al costat de casa” agrupa diversos 
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Continuant amb la ronda de presen-
tacions a autoritats, el president del 
Gremi, Pere Chias, va visitar la sego-
na tinent d’alcalde de l’Ajuntament 
de Barcelona, Sònia Recasens, amb 
qui va compartir la seva il·lusió i els 
seus reptes com a nou responsable 
del Gremi. També van assistir a la 
reunió Anna Matamala, membre del 
Comitè Executiu del Gremi; Jordi 
Bailach, director de Comerç i Con-
sum de l’Ajuntament; i Roger Palla-
rols, director general del Gremi. 

La segona tinent d’alcalde 
rep la visita del nou 
president del Gremi de 
Restauració de Barcelona

La compra de productes produïts en l’entorn més proper redueix l’impacte 
sobre el medi ambient i dóna continuïtat al sector productiu local. 

productors agrícoles i ramaders a la 
seva botiga virtual, www.km-0.cat, un 
marketplace on els restauradors poden 
realitzar les seves comandes de conser-
ves, productes làctics, hortalisses, fruits 
secs i melmelades, entre d’altres. 
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Les activitats que es 
desenvolupen en 
el marc de la jor-
nada Fem Paral·lel 

serveixen perquè 
aquesta artèria cultural 

de Barcelona recuperi l’esplendor dels 
seus millors anys i es consolidi com a 
espai de creació cultural a la ciutat, amb capacitat per dina-
mitzar el barri i contribuir a la recuperació de l’efervescència 
que el va caracteritzar en el passat.  

Membre històric del 
Comitè Executiu 
del Gremi, el fun-
dador de l’emble-

màtic restaurant Ca 
l’Isidre celebra aquest 

any el seu 60è aniversari com a 
professional del ram de l’hostaleria, 
tota una vida dedicada al sector de la restauració en què 
ha escrit algunes de les pàgines més reeixides de la his-
tòria de la gastronomia barcelonina.  

L’atorgament de 
les subvencions 
per a la realitza-
ció d’activitats en 

l’àmbit del comerç 
reflecteix el compro-

mís de la Regidoria de Comerç, Con-
sum i Mercats amb la modernització 
del teixit comercial de la ciutat i amb l’enfortiment dels gre-
mis sectorials i eixos comercials com a agents representa-
tius i dinamitzadors.   

L’Escola Superior d’Hostaleria celebra 
el seu segon congrés sectorial

NOTÍCIES EL SEMÀFOR

Isidre Gironès
Propietari de Ca l’Isidre

El descens de l’atur durant el darrer 
mes d’abril s’afegeix als diferents in-
dicadors macroeconòmics que darre-
rament assenyalen l’inici, encara inci-
pient, de la recuperació econòmica al 
nostre país. Així, les dades d’afiliació a 
la Seguretat Social durant el quart mes 
de l’any mostren un descens de l’atur 
en 111.565 persones a tot l’Estat espan-
yol, 12.645 de les quals pertanyen a Ca-
talunya. Com és evident, la bona marxa 
de la campanya de Setmana Santa va 
contribuir positivament a la reactiva-

6 de cada 10 nous llocs de treball pertanyen al sector de l’hostaleria
ció del tercer sector; a més de la mobi-
litat interna, cal destacar la bona salut 
del turisme a Barcelona, que continua 
batent rècords de visitants i de depe-
sa per turista. Les dades confirmen 
aquest descens de l’atur lligat al tercer 
sector: 6 de cada 10 nous afiliats a la 
Seguretat Social ho són a empreses de 
l’hostaleria: hotels, bars, restaurants, 
cafeteries, etc. Això posa de manifest 
el dinamisme empresarial del sector i 
la seva capacitat per crear ocupació i 
liderar la sortida de la crisi. 

Raimond Blasi
Regidor de Comerç, Consum i Mercats

Elvira Vázquez
Fundació El Molino

L’increment del nombre de turistes que visiten la ciu-
tat de Barcelona contribueix a la creació d’ocupació al 
sector de la restauració. 

En la fotografia superior, d’esquerra a dreta: Raimond Blasi, José Ignacio Go-
rostiaga, Pere Chias, Eduard Freixedes i Joan Clos. 

El passat 19 de maig 
es va celebrar el 2n 
Congrés d’Hostaleria 
ESHOB, en què els 
alumnes de l’Escola 
Superior d’Hostaleria 
de Barcelona van tenir 
l’oportunitat d’entrar 
en contacte novament 
amb el teixit empresa-
rial de la restauració. 
Celebrat al Centre de 
Convencions Interna-
cional de Barcelona, va 
acollir diferents mas-
terclass en les especia-
litats de cuina, pastis-
seria, sumilleria i sala, 
totes elles impartides 
per reconeguts profes-
sionals del sector com 
ara Quim Marquès, Fer-
mí Puig, Víctor Castro, 
Enric Canut, Grup Bal-
fegó o Toni Massanés, 
entre d’altres. També 
va comptar amb la par-
ticipació del regidor del 
districte de Sant Martí, 
Eduard Freixedes, on 
s’ubica l’Escola; el regidor de Comerç, 
Consum i Mercats, Raimond Blasi; el 
president del Gremi de Restauració, Pere 

Chias; el president del Gremi d’Hotels, 
Joan Clos; i el director de l’Escola, José 
Ignacio Gorostiaga. 



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


