
VOLS SABER QUINS PLATS DE LA TEVA CARTA CONTENEN AL·LÈRGENS? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA
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és estratègica atès el fet que 
es tracta de la comunitat autò-
noma amb major nombre de 
restaurants. La seva capital, 
Barcelona, és una de les pro-
víncies amb la proporció de 
restaurants per habitant (1,9 
restaurants per cada mil habi-
tants) més elevada. Una xifra, 
a més, en augment si tenim en 
compte el dinamisme empresa-
rial d’aquest sector a Barcelona 
i l’obertura constant de nous 
locals. 

Filial espanyola del grup 
alemany METRO, MAKRO 
ven a l’engròs productes 
d’alimentació i no alimenta-

ció i dóna un servei integral a 
les necessitats d’abastiment 
de restauradors, hostalers, co-
merciants, detallistes, grans 
consumidores i institucions. 
Els seus 37 centres distribuïts a 
15 comunitats autònomes, que 

El Gremi de Restauració de 
Barcelona i l’empresa MAKRO 
han renovat el conveni de 
col·laboració que, als darrers 
anys, havia permès a les dues 
entitats endegar accions con-
juntes adreçades al sector de la 
restauració. L’acord permetrà 
que els establiments agremiats 
accedeixin en exclusiva a pro-
mocions, tallers de cuina amb 
xefs de prestigi i altres activitats 
del seu interès organitzades per 
MAKRO. Aquest acord se suma 
als ja adquirits amb altres em-
preses del món de la restaura-
ció com Estrella Damm i Coca-
Cola Iberian Partners, fruit de 
la voluntat de la presidència del 
Gremi d’establir relacions de 
complicitat amb les marques 
del sector. 

Així doncs, gràcies a l’acord 
signat, els agremiats podran ac-
cedir als serveis i productes de 
MAKRO amb unes condicions 
especials. “El nostre compromís 
és estar al costat de les petites i 
mitjanes empreses d’hostaleria 
del nostre país”, assenyala 
José María Cervera, director 

El Gremi i MAKRO renoven la seva col·laboració per 
continuar impulsant el sector de la restauració

general de MAKRO España y Portugal, 
“i amb el Gremi contribuirem a la com-
petitivitat del sector”. En aquesta línia, 
el president del Gremi, Pere Chias, cele-
bra l’avantatge competitiu que MAKRO 
oferirà als establiments agremiats i afe-
geix: “millorarà la rendibilitat dels seus 

A la fotografia superior, el president del Gremi de Restauració, Pere Chias, i el 
director general de MAKRO España y Portugal, José María Cervera,  escenifiquen 
la signatura de l’acord que vincula les dues entitats, en el marc del saló Madrid 
Fusión, celebrat a la capital els dies 2, 3 i 4 de febrer. 

negocis”. L’entesa entre les dues parts 
també permetrà desenvolupar accions i 
projectes que contribueixin a dinamitzar 
el consum, en alguns casos, i a modernit-
zar el teixit de bars, restaurants i cafete-
ries de la ciutat, en altres. 

La presència de MAKRO a Catalunya 

sumen gairebé 250.000 metres quadrats 
de superfície de venda, l’han portat a li-
derar el sector cash&carry a Espanya. 
A nivell internacional, el grup està pre-
sent a 27 països amb més de 750 centres 
d’autoservei a l’engròs i compta amb una 
plantilla de més de 100.000 empleats. 

MAKRO lidera el sector 
de venda a l’engròs 
cash&carry a Espanya


