
TENS DUBTES SOBRE L’APLICACIÓ DEL CONVENI LABORAL? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA
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El Gremi de Restau-
ració continua eixam-
plant-se amb noves 
incorporacions. En 
aquesta ocasió, es 
tracta dels diversos 
establiments vincu-
lats a l’empresari 
Juan Carlos Iglesias, 
amb l’emblemàtic 
restaurant Rías de 
Galicia, l’espai Kru 
i la braseria Cañota 
com a insígnies més 
conegudes. El co-
neixement profund 
de les tendències del 
mercat, modificades 
substancialment per 
la profunditat de la 
recessió econòmica, i 
una clara intuïció em-
presarial van portar 
els germans Iglesias 
(Juan Carlos, Pedro i 
Borja) a establir una 
aliança amb els xefs 
Albert i Ferran Adrià. 
La combinació de 
genialitat i visió em-
presarialha enriquit 
l’oferta de restauració 
de Barcelona amb in-
novadores propostes 
que col·loquen la ciutat a l’avantguarda 
gastronòmica mundial. Així doncs, a 
més del recentment guardonat Pakta, 
una taverna nikkei on es pot assaborir 
una fusió de les cuines peruana i japo-

Rías de Galicia i la resta de locals de 
Juan Carlos Iglesias s’incorporen al Gremi

nesa, el tàndem de germans Adrià-Igle-
sias s’ha materialitzat en el bar Tickets, 
la vermuteria Bodega 1900 i els restau-
rants d’inspiració mexicana Hoja San-
ta i Niño Viejo. 

Un dels compromisos del Gremi de Restauració 
és contribuir a la professionalització del sec-
tor per tal de millorar les competències dels 
seus treballadors i oferir als clients un servei 
integral de gran qualitat. En aquest sentit, la 
formació contínua garanteix la constant ac-
tualització del personal i contribueix a mantenir 
la competitivitat dels locals. Per això, el Gremi 
anima tots els locals agremiats a fer ús de les 
diferents opcions formatives al seu abast. A 
més, pel fet de pertànyer al Gremi, es poden 
beneficiar d’un 10% de descompte al primer 
any de diversos cursos impartits per l’Escola 
Superior d’Hostaleria de Barcelona (ESHOB). 
Concretament, aquest descompte s’aplica al 
grau en Direcció Hotelera; als cicles de grau 
mitjà de Cuina i Gastronomia, Serveis de Res-
tauració, i Forneria, Pastisseria i Confiteria; als 
cursos professionals de Cuina i Sala; i al diplo-
ma de Sommelier, entre d’altres. 

Millora la teva formació 
amb els cursos de l’ESHOB 
i gaudeix del 10% de 
descompte pels agremiats

DESCOMPTES

Cañota, Bodega 1900 i la resta de locals comparteixen ubicació: tots estan situats 
al voltant de l’avinguda del Paral·lel, una artèria de la ciutat carregada d’història 
que, gràcies a les obres de remodelació i a l’obertura de restaurants punters, 
està cridada a recuperar una posició privilegiada a l’oferta d’oci i cultura de Bar-
celona. A la fotografia superior, Pere Chias, president del Gremi de Restauració, i 
l’empresari Juan Carlos Iglesias; sobre aquestes línies, una imatge dels diversos 
ambients que conformen el bar Tickets.

Escaneja aquest codi 
amb el teu smartphone 
per consultar l’oferta 
completa de cursos 
que t’ofereix l’ESHOB


