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CONSULTA TOTS ELS CURSOS I SESSIONS FORMATIVES QUE T’OFEREIX EL GREMI AL WEB WWW.GREMIRESTAURACIO.COM

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Durant els propers dies tots els esta-
bliments que formeu part del Gremi 
de Restauració rebreu un exemplar del 
llibre Terrasses a escena – 95 mira-
des de veïns i veïnes de Barcelona, un 
record de la campanya de suport a les 
terrasses impulsada pel Gremi a finals 
de l’any 2015. En el marc d’aquesta ac-
ció 95 veïns i veïnes il·lustres de Bar-
celona, coneguts per la seva activitat 
professional en àmbits diversos com el 
teatre, l’escriptura, el periodisme o la 
ciència, van voler solidaritzar-se amb 
els restauradors i reivindicar l’ús ciu-
tadà de les terrasses així com defensar 
la seva presència natural a places, ram-
bles i carrers. 

L’edició d’aquest llibre ha estat pos-
sible gràcies a la col·laboració de San 
Miguel. A través d’aquesta acció la cer-

vesera lleidatana ha volgut refermar 
el seu compromís amb el sector de la 
restauració i retre un càlid homenatge 
als restauradors que, amb les seves te-
rrasses, vertebren el territori i cohesio-
nen la vida dels barris. L’acció també 
ha comptat amb la participació d’El 
Periódico de Catalunya, que va difon-
dre la notícia en exclusiva. 

El Gremi recull en un llibre totes les fotografies 
de personatges famosos apadrinant terrasses

L’esdeveniment se celebrarà a l’Auditori AXA de Barcelona el dilluns 9 de maig, amb la 
presència de ponents com Domènec Biosca, Óscar Carrión, Ramón Dios, Eva Ballarín, 
Xavi Iglesias o Patricia Fernández d’AECOC, entre d’altres. La inscripció a la jornada, en 
què participa i col·labora el Gremi de Restauració de Barcelona, és gratuïta i la podeu 
fer entrant a: www.barradeideasenruta.com

MAYTE MARTÍN 
Cantaora i compositora

“La reducció de l’horari 
de les terrasses és un 
error. Correm el risc 
de fer de Barcelona una 
ciutat dormitori”

ORIOL NOLIS
Periodista i escriptor

“No pot ser que la 
rigidesa de l’Ordenança 
condemni terrasses a 
desaparèixer”

RICARD REGUANT
Director i realitzador

“La rambla del Poblenou, 
que estava buida, els 
veïns l’hem feta nostra. 
Ara és molt més social 
que no pas abans”

Durant els propers dies tots els 
agremiats rebran un exemplar 
del llibre al seu establiment
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