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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’Ajuntament aprovarà 
un pla d’usos al districte 
de Sants per restringir 
l’obertura de nous locals

Amb l’augment de les temperatures 
d’aquests dies no hi ha res que vinguin 
més de gust que els gelats i els sorbets.  
L’acord de col·laboració entre el Gremi 
de Restauració i la marca Bindi ens por-
ta una selecció de pastisseria gelada pre-
parada per al sector de la restauració, 
amb una distribució fiable que manté la 
cadena de fred fins a l’establiment. Els 
gelato de Bindi no són simples gelats; 
són productes amb sabor més intens, 
menys greixos, menys calories i amb 
textura més cremosa. Tenen la meitat 
de greixos que els tradicionals, cosa que 

ajuda a potenciar més el gust. A més, per 
a la seva elaboració es baten de forma 
lenta per evitar que hi entri massa aire 
com succeeix amb els gelats tradicio-
nals. El resultat és una textura amb més 
cos que augmenta la sensació del gust. 

Bindi selecciona i elabora tradicionalment 
el gust inimitable de l’autèntic gelato italià

L’empresa italiana distribueix 
gelats i sorbets als restaurants 
mantenint la cadena de fred

Finalment, com que l’excés de fred em-
mascara el sabor, s’opta per una tempe-
ratura de -15 graus, ideal per donar més 
gust i cremositat als productes. Pel que 
fa als sorbetto, la diferència és que estan 
elaborats només amb aigua, sucre i pu-
rés de fruites senceres. La polpa natural 
aporta cos al sorbetto i evita els cristalls 
de gel que es formen en els sorbets pre-
parats només amb sucs de fruita. A més, 
no porten lactis i estan lliures de greixos.  
Gelatos i sorbettos es preparen amb 
tècniques i procediments italians tra-
dicionals i amb ingredients de primera 
qualitat, com la vainilla de Madagascar 
o el puré de llimona siciliana. Bindi és 
una empresa nascuda a Itàlia el 1946 que 
elabora pastissos, dolços i gelats d’alta 
gamma. Actualment és una marca de 
referència en postres congelades per al 
món de la restauració. Consulteu els des-
comptes especials segons el volum de 
compra que Bindi fa a tots els agremiats, 
així com la creació de cartes de postres 
personalitzades. Truqueu al 934 093 331 o 
per correu: bindi@bindiiberica.com.

Continua la persecució que pateix la restauració 
a la ciutat de Barcelona. Com és sabut, el juliol 
de 2016 l’Ajuntament de la ciutat va suspendre 
la concessió de noves llicències d’establiments 
de concurrència pública al casc antic de Sants 
i Hostafrancs, delimitat pels carrers de Creu 
Coberta i Sants, el passeig de Sant Antoni i el 
carrer de Tarragona. Ara, gairebé un any des-
prés, el districte anuncia l’aprovació d’un pla 
d’usos que restringirà l’obertura de nous bars i 
restaurants a la zona. Es tracta, doncs, d’un ca-
pítol en el setge que amenaça la restauració, un 
dels motors econòmics de la ciutat. És incom-
prensible que el consistori continuï alimentant 
l’animadversió envers el nostre sector. 
Es tracta, a més, d’una mesura marcada per 
l’absència de diàleg i de voluntat d’acord amb 
el sector, incoherent, per altra banda, amb el 
tarannà que darrerament es manifesta des del 
govern de la ciutat d’intentar l’entesa amb els 
restauradors. 
L’anunciat pla d’usos de Sants se suma a altres 
plans d’usos que ja es troben en vigor (Ciutat 
Vella, l’Eixample, etc.) i evidencia l’obstinació 
del consistori a dirigir l’activitat econòmica. La 
legalitat d’aquestes decisions de l’Ajuntament 
és qüestionable després que diverses sentèn-
cies del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya hagin anul·lat preceptes dels plans d’usos 
de Ciutat Vella de 2010 i 2013 i també d’altres 
eines de control i planificació comercial. Per 
aquests motius, els serveis jurídics del Gremi 
estudiaran el text del futur pla d’usos de Sants 
un cop es faci públic i determinaran la possibi-
litat de demanar a la justícia que faci valdre els 
drets dels restauradors.
En aquest mateix districte l’Ajuntament ha im-
posat recentment una reducció horària a les 
terrasses de la pl. Osca. El Gremi, a petició dels 
restauradors afectats, ja està estudiant la in-
terposició d’un recurs.  
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