
mediterrània i de mercat dels restaurants 
La Dolça Hermínia (homenatge a la 
mare del fundador i primera gran 
cuinera de la família), el Flamant a 
Enric Granados, el popular La Rita o Les 

Quinze Nits de la Plaça Reial; passant 
per la informalitat dels plats, els còctels 
i els brunchs dominicals del Bar Rosso, 
les carns a la graella del Grill Room al 
carrer Escudellers, fins a les creacions 
japoneses del Miu. A aquests noms 
s’afegeixen altres locals també molt 
coneguts com La Fonda, La Polpa, La 
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Els 15 restaurants del grup Andilana 
s’incorporen al Gremi de Restauració

Si el vostre bar o restaurant té cent o més 
anys podeu sol·licitar el reconeixement 
que la Generalitat de Catalunya atorga als 
establiments comercials centenaris que ho 
demanin i acreditin la seva antiguitat. Aquests 
guardons distingeixen els negocis en actiu, 
operatius i amb raó social a Catalunya, que al 
llarg de més de cent anys han ofert un servei 
de qualitat als seus clients, tot adaptant-se als 
canvis en les necessitats de la ciutadania que 
s’han anat produint durant la seva trajectòria 
professional centenària. Els establiments que 
compliu aquests requisits podeu presentar 
les sol.licituds als Premis des d’aquest 
moment i fins al 18 de desembre de 2015. La 
convocatòria dels guardons és una iniciativa 
del Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat i del Consorci de Comerç, Artesania 
i Moda de Catalunya.

Reconeixements per als 
establiments centenaris de 
Catalunya

CONVOCATÒRIA

Pere Chias, president del Gremi de Restauració, i Daniel 
Camós, director general d’Andilana, grup amb més de 
50 anys  d’experiència en el sector de la restauració.

El Gremi de Restauració de 
Barcelona continua sumant incor-
poracions de nous establiments 
a la seva llista d’agremiats. En 
aquesta ocasió celebrem l’adhesió 
d’una quinzena de restaurants del 
Grup Andilana, la majoria dels 
quals estan situats en llocs amb 
encant, cèntrics i estratègics de 
la ciutat de Barcelona. Els nous 
locals agremiats es caracteritzen 
per ser molt visuals, saber 
combinar el disseny i la decoració 
acurada, amb una cuina senzilla 
però ben treballada, producte 
de qualitat i a un preu assequible 
i proporcionat per al client. El 
Grup Andilana ofereix les opcions 
gastronòmiques més diverses per 
a tots els gustos: des de la cuina 

La Fonda, obert l’any 92, 
va ser el primer restaurant 
d’Andilana a Barcelona

LA DOLÇA HERMÍNIA
MARKET

Crema Canela, el Basílico, el Balthazar, 
el Market, la Taverna Miu i el Vista Mare, 
un restaurant per a esdeveniments i 
celebracions al Club Natació Barcelona. 
Andilana, fundat per l’empresari surer 
Lluís Camós, té restaurants no només a 
Barcelona sinó també a Madrid, Palamós 
(ciutat d’origen de la família) i Girona. 

El proper dimecres 4 de novembre a les 17:00 hores 
al Gremi de Restauració tindrà lloc la presentació 

d’una gran selecció de marques gourmet de la 
mà  de Bocado Gastro. Productes selectes i de 

qualitat com formatges, vins, olis, pernils, etc. Si 
hi esteu interessats, preguem confirmeu la vostra 

assistència a Natalia Bolea (933 018 891, 
natalia.bolea@gremirestauracio.com). 

NO US PERDEU LA PROPERA 
PRESENTACIÓ DE PRODUCTES 

‘GOURMET’ AL GREMI

Escaneja aquest codi 
amb el teu smartphone 
per descarregar el 
formulari de sol·licitud 
i la normativa dels 
Premis


