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ACCEDEIX A L’APLICACIÓ GRATUÏTA DE GESTIÓ D’AL·LÈRGENS QUE T’OFEREIX EL GREMI ENTRANT A WWW.CARTAON.ES

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553
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Tot apunta que l’entrada 
del PSC a l’equip de go-
vern a Barcelona suposarà 
un punt d’inflexió pel que 
fa a les relacions entre el 
consistori i el sector de 
la restauració. Aquesta 
mateixa setmana el se-
gon tinent d’alcaldia, Jau-
me Collboni, i la regidora 
de Consum i Mercats, 
Montserrat Ballarín, han 
presentat la seva prime-
ra mesura de govern: un 
ampli paquet d’accions 
per impulsar el sector de 
la restauració, promoure 
la seva modernització i 
difondre l’àmplia oferta 
gastronòmica de la ciutat 
a l’abast de tots els veïns, 
veïnes i visitants. Es tracta 
d’un fet inèdit, ja que mai 

L’Ajuntament de Barcelona presenta 
una bateria d’accions per promoure i 

modernitzar el sector de la restauració
abans l’Ajuntament havia presentat un 
pla d’acció tan ambiciós centrat exclu-
sivament en el sector de la restauració. 
“És la primera política pública integral 
i específica sobre restauració a la nos-
tra ciutat”, va explicar Collboni durant 
la roda de premsa.  

La presentació d’aquesta mesura im-
plica un reconeixement del paper de la 
restauració dintre de l’economia de la 
ciutat i també del seu paper vertebra-
dor del teixit social. “Estem contents”, 
assenyala Pere Chias, president del 

lloc, generar un conjunt 
de coneixements empí-
rics i dades sobre el sector 
que no existeixen a hores 
d’ara. El consistori crearà 
un observatori de la res-
tauració per monitoritzar 
el sector i organitzarà 
cada dos anys unes jorna-
des internacionals sobre 
restauració. En segon lloc, 
s’implementaran accions 
per posar en valor i difon-
dre la qualitat de la gastro-
nomia barcelonina. Una 
de les accions previstes 
en aquesta línia, i que po-
dria veure la llum pública 
durant la tardor de 2016, 
és la creació d’un segell 
de qualitat conjuntament 
amb el Gremi de Restaura-
ció i altres agents. També 

Gremi, “que per fi el consistori recone-
gui que la restauració és un actiu econò-
mic de primer ordre a Barcelona i s’hi 
refereixi a ella amb orgull”. És evident, 
també, l’alt valor simbòlic de la mesu-
ra: implica una voluntat de normalitzar 
les relacions amb un sector que durant 
el darrer any s’ha vist immers en una 
profunda incertesa i que, malgrat tot, 
ha continuat encapçalant la creació 
d’ocupació i la recuperació econòmica. 

Pel que fa a les accions incloses a la 
mesura de govern, es pretén, en primer 

s’elaboraran noves guies de restaurants 
que aprofundeixin en la segmentació 
de públics. Concretament, durant 2016 
s’editarà una nova guia de restaurants 

per a vegetarians (que es completarà 
amb altres opcions saludables i de cui-
na quilòmetre zero). 

Es tracta de la primera política 
pública específica centrada 
exclusivament en restauració

Els regidors Jaume Collboni (dreta) i Montserrat Ballarín (esquerra).  

Beca GREMI DE RESTAURACIÓ per estudiar a l’ESHOB
El Gremi de Restauració concedeix dues 
beques per iniciar els estudis de cuina a 
l’Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona 
(ESHOB). Concretament, són dues beques 
pel 50% de l’import del primer curs de tècnic 
de grau mitjà en Cuina i Gastronomia (torn 

de tarda). Els candidats hauran de tenir una 
nota superior a la resta de candidats i va-
lorada com a excel·lent i acreditar el domini 
d’una o vàries llengües estrangeres. També 
es tindrà en compte el nivell de renda fami-
liar. Per a més informació, feu clic aquí. 
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