
establiments de restauració de la ciutat 
i ara també protagonitza una acció de 
promoció que impulsen el Gremi i la 
cervesera San Miguel, amb el suport de 
l’Ajuntament de Barcelona. Compartirà 
protagonisme amb l’entrepà, que viu 
una mena de segona joventut a Barcelo-
na amb l’aparició de nombrosos locals 
que aposten per rescatar aquest clàssic 
de la cuina domèstica. 

L’objectiu de la campanya és promo-
cionar la qualitat i l’oceà de matisos 
que envolten el món de les burgers i els 
entrepans: les varietats del pa, els dife-
rents tipus de cocció de la carn en el cas 
de l’hamburguesa, els complements, les 
salses, etc. Per casar la diversitat de sa-
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El Gremi i San Miguel impulsen una acció per posar 

en valor els entrepans i les burgers gourmet
L’hamburguesa és ja un plat habitual 
als bars i restaurants de Barcelona, una 
conseqüència evident de la globalitza-
ció cultural que afecta no només la gas-
tronomia sinó també, i especialment, 
el que demanda el públic. La burger 
clàssica, que podem trobar als locals 
d’inspiració americana, conviu amb in-
finites reinterpretacions que l’adapten a 
tots els gustos, fins i tot amb hamburgue-
ses vegetarianes i veganes! Els nostres 
xefs han fet seu un dels plats que més se 
serveixen arreu del món i han aconse-
guit, a més, superar l’antiga etiqueta de 
fast food, que sovint s’associa al men-
jar de poca qualitat. L’hamburguesa, en 
definitiva, és la protagonista en molts 

bors, San Miguel posa a disposició dels 
restauradors una dotzena de varietats 
de la seva cervesa, entre les quals des-
taquen la San Miguel sense gluten, la 
Fresca (suau i refrescant) i la ECO (ela-
borada amb maltes i llúpols ecològics). 

El procés d’inscripció dels locals ja 
s’ha obert – atès que les places són limi-
tades, us recomanem fer-hi una ullada a 
les bases el més aviat possible fent clic 
aquí. Hi poden participar tots els locals 
que es serveixin essencialment burgers 
o entrepans i que s’anunciïn com a ham-
burgueseries o establiments especialit-
zats en entrepans. Per a més informa-
ció, preguem us poseu en contacte amb 
el Gremi al 933 018 891. 

L’Especial Taberna és una de les 
propostes que s’inclouen a la ruta “Mahou 
entre panes”: més de 24 centímetres 
d’entrepà, llom, bacó, brie, pebrot, ceba 
caramelitzada i mostassa. L’acció se 
celebra a Madrid fins al 10 de juny.
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