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L’assemblea general del Gremi de Restauració 
revalida Pere Chias com a president de l’entitat

El Gremi de Restauració de Barcelona, a 
través de l’assemblea general reunida el 
passat 21 de març, ha escollit novament 
el restaurador Pere Chias perquè conti-
nuï presidint l’entitat durant el propers 4 
anys. D’aquesta manera, Chias obté no-
vament la confiança dels restauradors i 
revalida el càrrec que ostenta des de l’any 
2014. Chias, de 65 anys, és propietari del 
restaurant La Font de Prades (ubicat al 
Poble Espanyol), un negoci familiar on 
també hi treballen la seva esposa i 2 dels 
seus 3 fills.  

L’assemblea va valorar la gestió que el 
Gremi ha fet de la crisi de les terrasses i 
la defensa permanent dels interessos del 
sector. Aquesta nova orientació del Gre-
mi ha comportat l’ampliació sostinguda 

de la base d’agremiats, que inclou ara la 
majoria dels grups de restauració de la 
ciutat.

Chias va agrair la confiança que els 
seus companys de professió li han dipo-
sitat i va animar la resta de restauradors 

que conformaran la Junta Directiva de 
l’entitat a continuar treballant, desinte-
ressadament, pel progrés del sector. En 
total, la Junta Directiva està formada per 
25 restauradors que reflecteixen la diver-
sitat del sector i és paritària.

President / Pere Chias (La Font de 
Prades)
Vicepresidència primera / Isidre 
Gironès (Ca l’Isidre)
Vicepresidència segona / Artemi Nolla 
(AN Grup)
Vicepresidència tercera / Aladino Fer-
nández i Leyla Escudero (grup El Reloj)
Vicepresidència quarta / Ignasi i 
Mireia Torralba (Amaya)
Vicepresidència cinquena / Juan Car-
los Iglesias (grup Rías de Galicia)
Secretària / Anna Matamala (Moka)
Tresorer / Fernando Díaz (La Llimona)
Vocals / Anna Calpe (L’Oliana, El Cercle 
i La Clara), Rosa María Esteva (grup 
Tragaluz), Marga Farga (grup Farga), 
Alfons Herrero (El Cangrejo Loco), 
Carme Servitje i Marc Mauri (Mauri), 
Josep i Núria Solà (Bodega Sepúlveda), 
Santiago Soteras (grup Soteras), Joan 
Balsells (grup Repris), David López 
(grup Costa Este), José Cacheiro 
(grup Cacheiro), César García (grup 
Andilana), Jose M. Franco (La Pacièn-
cia), Ignacio Furest (Red Fish), Rafael 
Martínez (Can Xurrades), Javier de las 
Muelas (Casa Fernández, Speakeasy, 
etc.), Javier Sánchez (grup Salaman-
ca) i José Viguin (Shôko). 

MANDAT 2018-2022
Junta Directiva
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Els restauradors que formen 
part de la Junta reflecteixen 
la diversitat del sector
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