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SI TENS QUALSEVOL PROBLEMA TÈCNIC O JURÍDIC, FES LA TEVA CONSULTA AL GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA

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

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

L’entitat Foro da Terra Galega ha distin-
git l’empresari Aladino Fernández Barre-
ro (Murias de Rao, Lugo, 1970) amb el 
guardó gallec de l’any. Fernández és soci 
fundador del grup El Reloj i vicepresi-
dent tercer de la Junta Directiva del Gre-
mi  de Restauració de Barcelona.

Què representa aquesta distinció?
És un gran reconeixement a la meva per-
sona però també al grup que represento. 
Em sento orgullós que valorin la nostra 
trajectòria perquè hi ha molt esforç i de-
dicació al darrere. Els meus germans i jo 
hem treballat molt per arribar fins aquí. 

Com recorda els inicis en el sector? 
Vaig arribar a Barcelona amb 16 anys. 
Els meus germans grans, Daniel –que 
tristament ja no hi és- i Abilio, ja treballa-
ven aquí. Vaig començar rentant plats en 
un restaurant. Daniel ens va empènyer a 
agafar el primer local i a associar-nos. 

Què defineix la trentena de res-
taurants que formen part del grup?
Ens basem en tres elements que has 
d’oferir perquè un negoci no fracassi: 
servei, qualitat i preu. Tenim un públic 
molt heterogeni que ha rebut molt bé la 
nostra oferta.  Ens va bé, fins i tot durant  
la darrera crisi econòmica hem crescut. 
De fet ens han afectat més les normati-
ves, com la llei de fumadors, que la crisi. 

I l’Ordenança de terrasses? 
Ens està perjudicant molt, sobretot als 
treballadors del sector. Perquè al final 
l’empresari, allò que perd per una banda, 
amb la reducció d’ingressos de la terras-
sa, es veu obligat a estalviar-s’ho per una 

Aladino Fernández, elegit gallec de l’any 2017

El Grup El Reloj té una trentena 
d’establiments situats en els 
principals carrers de la ciutat

Foro da Terra Galega és una entitat creada per re-
conèixer la tasca dels gallecs i gallegues que viuen a 
Catalunya. L’homenatjat d’aquesta edició assegura 
que “continuem arrelats a la nostra terra, comprem 
molt producte gallec, hi viu part de la família i allà te-
nim la nostra bodega amb un vi premiat amb l’acio de 
oro (raïm d’or). Fernández sap que té la responsabi-
litat de continuar treballant com fins ara i seguir sent 
un bon ambaixador de Galícia a Barcelona. Des que 
es va constituir l’any 2001, l’entitat ha premiat ga-
llecs com els restauradors Cándido Iglesias o Darío 
Duro, el productor Julio Fernández o la periodista 
Julia Otero. El 25 de març Aladino Fernández Ba-
rrero recollirà el seu guardó durant la gala que se 
celebrarà a l’hotel Fairmont Rei Juan Carlos I.

“Seguim vinculats a Galícia”

altra i ha d’acomiadar personal. 
Com valora la manera com el Gre-

mi està abordant aquest conflicte? 
Com a membre de la Junta crec que es-
tem fent molt bona feina per defensar les 
terrasses de la ciutat. S’estan impulsant 
moltes accions per donar visibilitat al 

problema. Esperem que se solucioni ben 
aviat. Em consta que els restauradors es-
tan molt contents amb el Gremi actual, 
veuen que és una entitat seriosa i útil, se 
senten representants i és positiu que els 
grans grups de restauració de la ciutat 
formem part d’aquesta institució. 
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