
ENCARA NO HAS ADAPTAT EL TEU LOCAL A LA NORMATIVA EUROPEA SOBRE AL·LÈRGENS? ASSESSORA’T AL GREMI
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L’inici de 2015 ha es-
tat marcat per una 
gran notícia per al 
Gremi de Restaura-
ció de Barcelona: 
l’adhesió del grup de 
restauració AN Grup, 
vinculat al prestigiós 
empresari Artemi 
Nolla. Amb la seva 
entrada, sumada a la 
incorporació de tants 
altres bars i restau-
rants de la ciutat que 
confien en el Gremi, 
l’entitat reforça la 
seva representativitat 
i es consolida com 
a únic interlocutor 
vàlid del sector a la 
ciutat de Barcelona. 
En aquests moments, 
el grup compta amb 25 establiments 

repartits per tota la ciutat. Els locals 
Mussol ofereixen al visitant plats tí-
pics de la gastronomia catalana en un 
entorn amable i familiar; la carta de La 
Botiga, en canvi, desprèn enyorança 
pels sabors i les marques típiques de 
la infantesa i proposa una revisió dels 
plats de tota la vida. La tapa és la pro-
tagonista dels locals Tapa Tapa, un 
dels quals, a la Barceloneta, sorprèn 

Els 25 restaurants d’AN Grup 
s’incorporen al Gremi de Restauració

amb la seva decoració d’inspiració 
marítima. Aquest ha estat el format 
escollit per iniciar l’expansió del grup 
a la ciutat de Madrid. Una vista privi-
legiada a l’avinguda amb més glamour 
de la ciutat, el Passeig de Gràcia, i la 
cuina de mercat esperen els visitants 
al restaurant Citrus, mentre que, per 
assaborir arrossos cuinats amb llenya 
d’alzina, cal visitar el Marítim, al Moll 
d’Espanya. A aquestes marques, pro-
tagonistes del creixement del grup, 
s’hi ha sumat recentment el Mercat de 
la Princesa. La recuperació d’aquest 
mercat, tan arrelat al barri Gòtic, ha 
permès apostar per nous models de 
restauració. 

El creixement d’agremiats 
consolida el Gremi com a únic 
interlocutor del sector

Des de la desaparició del showman català 
Pepe Rubianes ara fa gairebé 6 anys els seus 
col·laboradors i amics han volgut mantenir viu 
el seu record amb espectacles que giren al vol-
tant del llegat de l’artista. El Gremi us convida 
ara a l’espectacle Tributo Pepe Rubianes, una 
producció teatral organitzada per la compan-
yia de l’humorista. El Teatre Aquitània acull 
aquesta producció que recupera alguns dels 
monòlegs més coneguts de Rubianes i incor-
pora textos inèdits. Si voleu reviure el seu in-
confusible humor de forma totalment gratuïta, 
envieu un e-mail a reserva@primeracte.es, 
tot indicant la vostra condició de membres del 
Gremi de Restauració i el nom del vostre esta-
bliment. D’aquesta forma rebreu una invitació 
per a 2 persones (subjecta a l’aforament de la 
sala). Les funcions tenen lloc de dijous a diu-
menge fins el 15 de febrer. 

El Gremi et convida a 
recordar l’humorista 
Pepe Rubianes al teatre 
Aquitània de Barcelona

DESCOMPTES I PROMOCIONS

AN Grup ha fet de la diversitat de propostes gastronòmiques i d’ambients una 
de les seves fortaleses. Això fa que els seus restaurants siguin atractius pel veí 
de la ciutat, però també pel turista. Es troben presents als carrers comercials 
més importants de Barcelona i a enclavaments de la ciutat que destaquen pel seu 
atractiu turístic (com el centre comercial Arenas, a la plaça d’Espanya, o la Bar-
celoneta). Aquesta és la fórmula d’aquest grup de restauració capdavanter a la 
ciutat i que recentment ha iniciat la seva expansió a Madrid. Sobre aquestes lí-
nies, l’empresari Artemi Nolla (esquerra) i el president del Gremi de Restauració, 
Pere Chias, a l’establiment Txapela. 


