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Informació Horaris

A més dels horaris generals, la llei ha establert ampliacions
automàtiques de l’horari en determinades èpoques de l’any
1. En aquests casos, NO CAL demanar autorització:

Amb motiu de les festes locals o patronals de cada municipi

2. Situacions especials per a les quals CAL
sol·licitar l’autorització:

1.a) Ampliacions d’horaris en períodes de
vacances i en festivitats determinades:

Amb motiu d’altres esdeveniments de
caràcter firal, certàmens, exposicions, revetlles populars o anàlegs que hagin estat qualificats com d’interès turístic per l’ajuntament
corresponent o per l’òrgan competent de la
generalitat, amb el límit màxim de sis dies
per any natural.

Ampliacions puntuals del horaris per necessitat d’un espectacle concret.

BARS I
RESTAURANTS

DISCOTEQUES
I SALES DE FESTA

+ 30 minuts

+ 45 minuts

De dijous a dilluns de Setmana Santa
De dijous a dimarts de carnestoltes del
21 de desembre al 6 de gener, llevat a la nit
de cap d’any
De l’1 de juny al 15 de setembre.
(HORARI D’ESTIU)
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1.b) Horari especial per la nit de Cap d’Any

BARS I
RESTAURANTS

DISCOTEQUES
I SALES DE FESTA

+ 60 minuts

+ 90 minuts

Horaris especials en determinats restaurants i bars:
Situats fora del nucli urbà de les poblacions i a les carreteres.
Situats als aeroport, estacions de ferrocarril o altres lloc anàlegs destinats al
servei de viatgers.
Destinats al servei de les persones treballadores amb horaris nocturns o de
matinada.
El titular de l’establiment o organitzador de
l’activitat ha de sol·licitar l’ampliació d’horari a la Direcció General d’Administració de
Seguretat.

QUADRE D’HORARIS AMB CARÀCTER GENERAL
DIUMENGE A DIJOUS

DIVENDRES,
DISSABTE I VIGILIA
DE FESTIU

OBERTURA

TANCAMENT

TANCAMENT

06:00 h.

02:30 h.

03:00 h.

12:00 h.

02:30 h.

03:00 h.

Discoteques, sales de ball,
sales de festes amb espectacle

17:00 h.

05:00 h.

06:00 h.

Sales de concert, cafès teatre,
cafès concert

17:00 h.

04:30 h.

05:00 h.

06:00 h.

02:30 h.

03:00 h.

ESTABLIMENTS MUSICALS
Restaurants musicals
Bars musicals

ESTABLIMENT DE RESTAURACIÓ
Bars, restaurants bar,
salons de banquet

L’ordre d’horaris al qual ens hem referit fixa un model de màxims, però els alcaldes tenen la competència, dins dels seus termes municipals,
d’establir reduccions de l’horari per raons de seguretat i de molèsties pels veïns.
*En qualsevol cas en dos grups amb 30 minuts per desallotjar o 45 minuts si l’aforament és superior a 500 persones
*L’ampliació horària no s’aplicarà en aquelles localitats que per Decret d’alcaldia s’hagi previst una reducció horària o una limitació horària
amb caràcter justificat i excepcional.
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Calendari laboral 2018

FESTES LOCALS
Badalona 11.5 - 21.5
Barcelona 21.5 - 24.9
Sant Adrià de Besòs 21.5 - 8.9
Santa Coloma de Gramanet 21.5 - 24.9
Montgat 23.4 - 21.5
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Tiana 21.5 - 13.6
Teia 21.5 - 12.11
Alella 21.5 - 1.8
Masnou 21.5 - 29.6
Premià de mar 12.2 - 10.7

Premia de dalt 21.5 - 29.6
Vilassar de mar 21.5 - 25.6
Vilassar de dalt 30.4 - 21.5

Declaració
de la renda
Des del Gremi d’Hostaleria i
Turisme del Barcelonès Nord
i Maresme Sud us comuniquem
els terminis de presentació renda/
esborrany 2017: del 4 d’abril
al 2 de juliol del 2018, ambdós
inclosos.
Recorda que pots fer la renda en
les nostres oficines. Informa’t!
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CURS
de cuina i gastronomia

MATRÍCULA OBERTA!
APRÈN UN OFICI DE FUTUR
Inici curs: setembre
Període de Matriculació: de març a juliol
Curs escolar de 2 anys

Vine a visitar les nostres instal·lacions!

PLACES
LIMITADES!!

Gràcies a aquesta formació i els coneixements adquirits tindràs
accés al món laboral i a la borsa de treball que el centre disposa.

C/ Santa Maria, 60 de Badalona (08911) Tel. 93.389.15.10
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www.escola.ght.cat

www.ght.cat

Escola Gremi de Badalona

Reforma Laboral
Autònoms 2018
L’esperada Llei de Reformes Urgents del
Treball Autònom ja s’ha publicat en el BOE.
D’entre les novetats que la nova normativa
introdueix, destacarem aquelles que l’autònom ha de conèixer:

Cobrament de la pensió
completa del jubilat autònom
Si ets treballador per compte propi en edat
de jubilació i tens personal contractat en el
teu negoci podràs compaginar la teva activitat i rebre el 100% de la pensió. Fins al
moment, els autònoms en aquesta situació
solament reben el 50% de la prestació.

Bonificacions en la quota
d’autònoms
Per a nous autònoms, amb entrada en vigor
al gener de 2018:
S’amplia a 24 mesos la tarifa plana
per a nous autònoms amb els següents
trams: 12 mesos a 50 euros, 6 amb una
reducció del 50% de quota (137,97 euros) i altres 6 amb una reducció del 30%
(quota de 192,79 euros).
Reducció dels requisits d’accés: es flexibilitzen les condicions, reduint el termini
sense cotitzar en autònoms a dos anys
en lloc de cinc si no s’ha gaudit amb anterioritat de bonificació o tres anys si s’ha
gaudit.
Autònoms que emprenen per segona
vegada amb tarifa plana: s’obre la porta
al fet que es beneficiïn de nou de la tarifa plana sempre que hagin transcorregut
tres anys de baixa en el Règim Especial
d’Autònoms (RETA).

Sistema de cotització en el
RETA
1) Pagament per dies reals d’alta: enlloc de
pagar la quota d’autònoms per mesos complets com fins ara, només cotitzaran des del
dia efectiu en què es donin d’alta i fins al dia
en què es donin de baixa en les tres primeres ocasions al llarg de l’any que cursin alta
en el RETA.

2) Quatre terminis per als canvis de cotització: s’amplia de dos a quatre els possibles
canvis anuals de base de cotització.
Aplicació a partir de l’1 d’abril per a les
sol·licituds realitzades entre l’1 de gener
i 31 de març.
A partir de l’1 de juliol per a les sol·licituds
realitzades entre l’1 d’abril i 30 de juny.

Recàrrecs per retards en
el pagament de la quota
d’autònoms
Les penalitzacions per retards en el pagament de la quota a la Seguretat, que actualment suposen un recàrrec del 20%, es redueixen a un recàrrec del 10% si es paga el
deute dins del primer mes natural següent.

A partir d’1 d’octubre per a les sol·licituds
realitzades entre 1 de juliol i 30 de setembre.
A partir de l’1 de gener del següent any
per a les sol·licituds realitzades entre 1
d’octubre i 31 de desembre.
3) Límits al nombre d’altes i baixes l’any:
els autònoms podran donar-se fins a tres
vegades d’alta i de baixa en el mateix any i
realitzar el pagament proporcional a la quota
des de la data d’alta i sense explicar la mensualitat completa. A partir de la quarta alta
la Seguretat Social comptabilitzarà el mes
complet.

€
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Mesures per afavorir la
conciliació familiar
A més de la tarifa plana per a mares autònomes que reprenguin la seva activitat després
d’haver cessat en la seva activitat a causa
de la maternitat, mesura ja esmentada a
l’apartat 1 d’aquest article, la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom recull altres dues importants mesures per afavorir la
conciliació de les autònomes:
Bonificació del 100% de la quota durant la baixa per maternitat o paternitat: els autònoms que es trobin de descans per maternitat, paternitat, adopció o
riscos durant l’embaràs comptaran amb
una bonificació total de la quota d’autònoms, mentre que fins ara havien de
seguir pagant la seva quota d’autònoms.
La quantia de la bonificació serà resultant
de l’aplicació a la base mitjana per contingències comunes per la qual hagués cotitzat en els dotze mesos immediatament
anteriors a acollir-se a la bonificació.
Bonificació del 100% de la quota durant un any per a la cura de menors o
persones depenents: en aquest cas la
bonificació si que està supeditada a la
contractació d’un treballador. Es podrà
sol·licitar en cas de tenir a càrrec menors
de dotze anys o familiars en situació de
dependència.

Mesures per afavorir la
contractació
Bonificacions a la contractació de familiars: Els autònoms que contractin indefinidament a familiars (cònjuge, pares,
fills, germans, avis, sogres, néts, gendres
i nores) podran beneficiar-se d’una bonificació del 100% de la quota empresarial
per contingències comunes durant 12
mesos. La principal novetat és que es
pot contractar als familiars com a treballadors assalariats en el Règim General
encara quan convisquin en la llar familiar
de l’autònom que contracta. No es veuran
limitats pel nombre de contractacions i el
perfil de l’empleat com actualment, ja que
les ajudes solament es concedeixen en
el cas de contractes a joves menors de
30 o un familiar menor de 45 anys. Entre
els requisits es demana que no hi hagi
hagut cap acomiadament improcedent
en els 12 mesos anteriors i mantenir el
contracte sis mesos després del període
bonificat.

Autònoms col·laboradors
(familiars)
50% durant 18 mesos, i 25% durant 12 mesos, de la quota resultant d’aplicar sobre la
base mínima el tipus corresponent de cotització vigent.

Els autònoms col·laboradors o familiars dels
autònoms que treballen en el negoci es beneficien d’una bonificació del 50% de la
quota d’autònoms durant els 18 mesos
posteriors a l’alta i del 25% en els sis mesos
següents. El que suposa pagar una quota
reduïda de 137,92 euros al mes en lloc dels
275 habituals durant els primers 18 mesos i
de 205,25 euros en els sis mesos següents.

Es reconeix l’accident de treball
“in-itinere” als autònoms
Es considera recorregut a anar i tornar
del lloc de l’activitat econòmica.
Es requereix que el lloc de prestació de
l’activitat no coincideixi amb el domicili de
l’autònom i es correspongui amb el declarat a l’efecte de l’activitat.

Es tindrà com a despesa
deduïble a efectes fiscals
Deducció de primes d’assegurança sanitària fins a 500€ per beneficiari. Si l’autònom treballa des de casa, es podrà
deduir les despeses de subministraments
tals com aigua, gas, electricitat, telefonia
i internet, en el percentatge que resulti
d’aplicar el 30% a la proporció de metres
quadrats destinats a l’activitat.
Deducció de les despeses de manutenció pròpies si s’efectua el pagament de
forma electrònica i amb els mateixos límits quantitatius que els treballadors
per compte d’altri (26,67 euros diaris o
48,08 euros a l’estranger. El doble si es
pernocta).
PER A MÉS INFORMACIÓ SOBRE
QUALSEVOL ALTRA QÜESTIÓ,
PODEN TRUCAR AL GREMI
I ELS ATENDREM.
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El Govern reforça la
inspecció de treball
El control de la contractació temporal injustificada i de la bretxa salarial entre homes
i dones estaran entre les prioritats del pla
estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 2018-2020, aprovat pel Consell
de Ministres.
El pla prestarà també especial atenció a la
contractació a temps parcial i als contractes
formatius, mentre que per assegurar el compliment de les normes d’igualtat i no discriminació per gènere es llançaran campanyes
específiques i es potenciarà la supervisió de
la negociació col·lectiva per evitar clàusules
discriminatòries.
Així mateix inclou el reforç del control d’hores treballades i del temps de treball, de les
actuacions en relació amb subcontractes i
empreses multiservicio, i l’engegada de noves unitats d’inspecció especialitzades en
prevenció de riscos laborals.
Aquesta línia d’actuació s’inclou després
que el president del Govern, Mariano Rajoy, es comprometés amb representants de
l’associació Les Kellys (cambreres de pis
d’hotel) a promoure mesures per millorar les
seves condicions laborals.
El pla inclou, a més, la supervisió de l’economia de plataformes i actuacions específiques en relació amb falsos autònoms, becaris i pràctiques no laborals, i formació per a
l’ocupació.

Organisme autònom

Empleats públics

El Consell de Ministres ha donat llum verda
també al reial decret pel qual la Inspecció
de Treball i Seguretat Social (actualment Direcció general) passarà a convertir-se en un
organisme autònom de nova creació, amb
l’objectiu de donar-li una estructura administrativa millor organitzada i més directament
relacionada amb les autonomies i interlocutors socials.

El nou organisme integrarà a tot el personal
que fins ara presta serveis en la direcció general i que són uns 3.000 empleats públics
entre inspectors, sotsinspectors i personal
de suport, ha informat el Ministeri d’Ocupació.

En roda de premsa, el ministre portaveu del
Govern, Íñigo Méndez de Vigo, va explicar
que el nou pla estratègic substitueix al que
estava en vigor des de 2012 que ha tingut un
impacte econòmic global estimat de 21.198
milions d’euros.
Des de 2012 i fins al passat mes de febrer
de 2018 han aflorat 519.056 ocupacions
irregulars, s’han detectat més de 7.029 empreses fictícies sense activitat real -creades
amb l’únic objecte de facilitar l’accés indegut
a prestacions- i s’ha aconseguit la conversió
de més de 359.191 contractes indegudament temporals en contractes indefinits.
Com a conseqüència de les ofertes públiques d’ocupació en marxa, des de 2012
s’hauran incorporat fins a 845 nous inspectors i sotsinspectors a la plantilla de la Inspecció de Treball.

Així mateix, estarà desplegat en les 17 comunitats autònomes, en totes les províncies
espanyoles, i a les ciutats autònomes de
Ceuta i Melilla.
Dins de l’organisme es crea l’Oficina Nacional de Lluita contra el Frau, que permetrà
una col·laboració institucional més intensa
amb les comunitats autònomes i amb altres
organismes com l’Agència Tributària, els
Forces i Cossos de la Seguretat de l’Estat,
la Fiscalia General de l’Estat, i els jutjats i
tribunals.
Aquesta oficina serà l’organisme espanyol
d’enllaç amb la plataforma contra el treball
no declarat en l’àmbit de la Unió Europea
que va entrar en funcionament al maig de
2016.

ETS AGREMIAT I ENCARA NO ENS
HAS FACILITAT EL TEU E-MAIL?
Fes-ho tant aviat com puguis per poder-te donar
el millor servei i rebre tota la nostra informació!
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Tendències
d’Alimentaria 2018
Una palleta comestible o
ginebra sense alcohol
Una palleta que es pot menjar, una màquina que dosifica els ingredients d’un còctel o
ginebra sense alcohol. Aquests són alguns
dels productes exposats al Saló Internacional d’Alimentació i Begudes, Alimentaria,
que responen a tendències del sector. “Buscar la naturalitat del producte i que no porti
conservants” n’és una, tal com ha descrit a
l’ACN el conseller executiu de la marca de
cervesa artesana barcelonina Épica Ares,
Francesc Giménez.

sitat especial per als vegans” que no està
satisfeta, ha argumentat el responsable de
sortides de negoci del grup Citrus, Ramón
Lacomba.
Segons ha descrit Lacomba el seu producte
“no és un iogurt, és molt més: És civada fermentada”. “Desenvolupem llet de civada i la
fermentem sense base làctia, totalment vegana i amb ferments”, ha dit el representant
del grup Citrus, que ha avançat que també
es plantegen “utilitzar coco, arròs o altres tipus de cereals”.
sobre cuina sense gluten. Són només alguns exemples d’una tendència que detecta
l’Associació de Celíacs de Catalunya, també
present al saló.

Evitar la generació de residus és un dels objectius de la palleta comestible de Sorbos,
empresa fundada per Victor Manuel Sánchez, que remarca el potencial de convertir
“productes d’un sol ús en comestibles”.
Grans marques com Estrella Damm o Coca-Cola han aprofitat el certamen, que té lloc
al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona
fins dijous, per presentar novetats com la
Complot IPA de la cervesera, feta amb llúpol
de les muntanyes de Prades, o les begudes
ecològiques i vegetals de la companyia de
begudes refrescants.

Productes vegans o sense
gluten guanyen presència
Un batut de cacau amb base vegetal de la
marca Cacaolat, un ‘iogurt’ fermentat a partir
de llet de civada del grup Citrus o les llenques d’embotit sense carn de Campofrío.
Són alguns dels productes per a vegans
presents al Saló Internacional d’Alimentació i Begudes, Alimentaria, que té lloc al
recinte de Gran Via de Fira de Barcelona
fins aquest dijous. Aquest tipus de producte
guanya presència al certamen així com els
aliments sense gluten o sense lactosa, és a
dir, aptes per a persones amb intoleràncies
alimentàries. La responsable d’innovació de
Cacaolat, Cristina Sánchez, ha explicat que
detecten que és “una tendència de consum”
i per això han decidit impulsar la nova gamma ‘veggie’. També des del grup Citrus han
vist una oportunitat en aquest segment de
mercat. “Al passadís de postres refrigerats
[del supermercat] sempre hi ha una neces-

El batut de Cacaolat també té una “base
100% vegetal”, segons ha descrit Sánchez,
ja que com el ‘iogurt’, s’ha formulat a partir de civada. La marca catalana té una altra gamma de producte sense lactosa, una
aposta compartida per firmes com Pascual
o Idilia Foods, entre d’altres. D’altra banda,
la marca càrnia Campofrío ha llançat una línia per a vegans (Vegalia) que, entre d’altres
productes, té llenques d’embotit sense carn.
Noel Alimentaria també ha tret una gamma
‘veggie’. Altres companyies aposten per
aquest segment de mercat amb snacks vegans de superaliments fets a partir d’escorces amb cúrcuma i xips de cigrons ecològics
de Biogran, entre d’altres.
Productes sense gluten o lactosa
Els snacks de torró de El Almendro són sense gluten, el confeti de pernil i xoriço de la
firma Martínez Somalo també es promociona com “100% natural” i “sense gluten ni lactosa”. També abunden els productes sense
sal ni colorants, conservants, grassa o sucre
amb l’objectiu d’oferir productes més sans. A
banda, a ‘The Restaurama Experience’ s’ha
programat una conferència aquest dimecres

La tècnica de l’associació Elisa Mora ha
constatat que “menjar sense gluten” està
cada cop més de “moda” però ha alertat del
perill de “banalitzar” el que realment implica
haver de fer una “dieta terapèutica”. “S’ha
avançat moltíssim, hi ha moltes coses etiquetades sense gluten”, ha celebrat Mora,
però encara és una “problemàtica” per als
celíacs el fet de menjar fora de casa. D’altra
banda, ha recordat que “el gluten l’ha de retirar només un metge”.
La companyia DCS Free From importa i distribueix productes per a celíacs a Catalunya
des de fa quatre anys. El seu director general al principat, Paul Agneessens, ha detectat que l’últim any els preus dels productes
sense gluten han baixat perquè hi ha “una
varietat més amplia” i “més clients” de les línies per a intolerants. En aquest sentit, Mora
ha afirmat que la part “bona” de la “moda”
dels productes sense gluten és que s’estan
creant marques blanques que comporten
una baixada de preus.
Amplia l’oferta de productes ‘halal’
La fira també dedica un espai expositiu als
productes amb certificació ‘halal’, una tendència a l’alça no només per a persones musulmanes si no també per a aquells que busquen tenir una dieta més sana. Al saló més
de 175 firmes ofereixen productes d’aquest
tipus, unes 25 a l’Expo Halal Alimentaria, i
també incorpora diversos tallers i ‘showcookings’ sobre aquest patró alimentari que
guanya adeptes més enllà de les creences
religioses.
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Nous agremiats
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C/ Lleó 79, Badalona
93 013 85 59 - 656 348 457
restaurantmadisonbdn@gmail.com

C/ Providència 165, Badalona
93 639 54 47 - 663 659 996
barmediterraneo2@gmail.com

C/ Pere Noguera 6, Teià
935 40 00 10 - www.grancafelapalma.es
grancafelapalama@gmail.com

Passeig de la Rambla 19, Badalona
93 807 34 20

C/ Arnús 38, Badalona
651 72 95 29
www.lafarandula-restaurant.com

C/ Francesc Planas i Casals 26, Badalona
93 384 52 35 - 619 061 189
elrebostdenmanel@gmail.com

C/ Riera de Targa 47, Vilassar de Dalt
93 753 97 30
www.elpetitbuda.es

C/ Francesc Layret 79, Badalona
93 384 82 02

C/ Sant Jeroni 33
Santa Coloma de Gramenet
93 391 31 33 - isalba.cafe@gmail.com

C/ Via Augusta 19-25, Badalona
93 389 46 74

C/ Ribes i Perdigó 16-18, Badalona
93 384 82 01 - 638 13 23 75
elniudelsgermans@gmail.com

Passeig de la Rambla 31, Badalona
93 464 41 11

C/ Pere Noguera 6, Teià
935 40 00 10 - www.grancafelapalma.es
grancafelapalama@gmail.com

Plaça de l’Esglèsia 6, Alella
937 823 110 - 635 012 535

C/ Gravina 23, San Adrián del Besós
934 621 513
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Serveis
Jurídica

Laboral

Fiscal i Tributaria

Comptable

Tècnica

Mercantil

Gestió nòmines

Obligacions tributàries

Llibres registre EOSS

Projecte d’Empreses

Tributari

Contractes

Declaracions
trimestrals

Llibres registre D.D

Projecte d’activitats

Altres

Gestió INSS

Declaracions
informatives

Comptabilitat
per a PYMES

Projectes d’insonorització
acústica

Acomiadament
i jutjats de lo social

Impost renda patrimoni

Comptabilitat normal

Canvis titularitat
d’establiment

Inspecció de treball

Assistència a l’inspecció
de l’agència tributària

Llibre registre de
factures - Llibre diari
- Llibre major - Balanços

Ampliacions i
modificacions d’activitats

Tancament memòries
i registe mercantil

Assessorament i pla de
viabilitat emprenedors

Els serveis gratuïts entre d’altres són els següents:
1)

Atenció telefònica i personalitzada a les nostres oficines.

2)

Borsa de treball.

3)

Consulta i informació de las normatives a aplicar.

4)

Consulta i informació sobre Lleis i Drets.

5)

Tramitació de sol·licituds, al·legacions i recursos.

6)

Tramitació d’Ocupacions de la via pública (Terrasses).

7)

Tramitació d’Autoritzacions Sanitàries.

8)

Assessorament d’obertures i adequacions dels locals.

9)

Assessoria de traspassos, vendes i lloguers.

10)

Assessoria Fiscal, Laboral i Tècnica.

11)

Assessoria sobre Convenis Col·lectius i taules salarials.

12)

Càlcul de jubilació.

13)

Assessorament en contractes, drets i obligacions amb màquines recreatives.

14)

Assessorament sobre la Societat d’Autors (SGAE), (AGEDI) i altres...

Compra - venda
i traspassos d’establiments

15) Inserció d’espai publicitari a la nostra pàgina del facebook.
16)

Circulars informatives, via mail enviades periòdicament.

17)

Revista trimestral gratuïta.

18)

Cursos per l'Hostaleria: Manipulació d’aliments, cuina, postres, enologia…

19)

Cartells obligatoris d’informació en català.

20)

Placa informativa del local, horari, aforament..(inclòs amb la matrícula)

21)

Llistes de preus.

22)

Fulls de control de neteja, temperatures, entre d’altres...

23)

Guia breu d’informació alimentaria, cartell imatges d’al·lèrgens, enviament símbols al·lèrgens via mail.

El personal
deltelèfoniques
gremi està especialitzat
en normativa d’Hostaleria.
14)
Consultes
personalitzades.

Utilitzar els serveis del gremi és ajudar-te a tu mateix, consulti, li aconsellem i l’ajudarem

El Gremi d’Hostaleria i Turisme del Barcelonès Nord és present a través de la xarxa
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twitter.com/GremiHostaleria
facebook.com/GremiHostaleria
gremihostaleria.es

19

Actualitat

La pastisseria Avinguda de Mataró elabora la segona millor
pasta de te artesana d’Espanya
La pastisseria Avinguda de Mataró va ser
fundada el 1976 per la família Vila & Barris.
Des de l’octubre de 2016 l’Alejandro Mohedo
Leal ha agafat el relleu de la gestió d’aquest
negoci familiar. El jove emprenedor de 33
anys nascut a Premià de Dalt, en porta més
de 16 treballant en el sector. Va créixer entre
sacs de farina al forn dels seus pares (amb
botiga a Premià de Dalt i seu a Mataró), i
de seguida es va començar a interessar pel
dolç ofici. Tant és així que va posar-se a treballar per a diferents pastisseries del Maresme i Barcelona. Amb els anys, la passió per
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l’ofici a anat creixent i continua formant-se
fent cursos per a professionals.
Des que té negoci propi, l’Alejandro s’esforça dia rere dia per satisfer tots els paladars, mantenint les receptes tradicionals
i proposant dolços innovadors seguint les
tendències actuals. És per això que va decidir presentar-se al Concurs Dulcypas Millor
Pasta de Te Artesana d’Espanya 2018, en el
qual la seva galeta Gianduja de Macadàmia,
Toffee i Vainilla ha quedat 2ª classificada a
només 2 punts de la guanyadora.

El concurs
D’entre les 200 pastes artesanes que van
participar en la primera fase del concurs
nacional organitzat per la revista Dulcypas,
un jurat en va seleccionar 25 finalistes. De
totes elles un nou jurat reunit a Madrid per
a la 3ª edició d’aquest certamen, en va puntuar la guanyadora de Vallflorida Xocolaters
amb 413 punts i la de Pastisseria Avinguda
amb 411. L’Alejandro se sent molt content
i orgullós del resultat ja que és la primera
vegada que es presenta a aquest concurs,
i molt agraït pel reconeixement de la feina
ben feta.

La Pasta de Te
Per crear aquesta pasta, l’Alejandro es va inspirar en un torró que va elaborar el passat Nadal i va tenir molt èxit entre els clietns. Es tracta
d’una galeta de vainilla farcida amb una gianduja de macadàmia torrada i un interior de toffee, decorada amb una fina placa de xocolata
blanca i macadàmia caramel·litzada. Ja està a la venda a la Pastisseria Avinguda, a l’Avinguda Amèrica 47 de Mataró.

ATENCIÓ!
NOU CONVENI D’HOSTALERIA
EL GREMI TÉ A DISPOSICIÓ DELS NOSTRES AGREMIATS
LES TAULES SALARIALS ACTUALITZADES.
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Catalunya rep, per primer cop, el concurs de les garnatxes
del món
La DO Terra Alta és l’amfitriona d’aquest concurs internacional, que va aplegar un centenar de professionals
d’arreu del món de l’11 al 14 d’abril. L’organització d’aquest esdeveniment representa una gran oportunitat per
a projectar al món la riquesa de la producció vitivinícola catalana i la diversitat cultural del país.
La 6a edició del concurs de les Garnatxes
del Món es va dur a terme per primera vegada a Catalunya, en concret a la comarca
de la Terra Alta. Els actes relacionats amb
aquest esdeveniment, que han servit per donar a conèixer el país i les zones vitícoles,
s’han anat celebrant al llarg d’aquests mesos. Roger Torrent, va rebre a la comissió
d’organització al Parlament.
Aquest concurs internacional, que va aplegar més d’un centenar de professionals de
15 nacionalitats i va comptar amb la participació de més de 800 vins de diferents
països, és de gran importància per al sector vitivinícola català i representa una gran
oportunitat per a projectar al món la riquesa
de la producció vitivinícola catalana i la diversitat cultural del país. Per aquest motiu,
el Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació hi va donar suport des
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del primer moment. La mateixa consellera
d’Agricultura, Meritxell Serret, es va desplaçar personalment a la illa de Sardenya,
on es va celebrar l’edició anterior, a recollir
el testimoni del Concurs per portar-lo a Catalunya.
Així mateix, es va constituir una comissió
organitzadora, encapçalada per la DO Terra
Alta, i participada també per l’INCAVI, l’Associació Terra de Garnatxes i el Consell Comarcal de la Terra Alta, que ha estat preparant el programa d’activitats que s’han anat
desenvolupant des de l’any passat.
El DARP i l’INCAVI també van assumir
l’organització d’una jornada tècnica sobre
temes històrics de la garnatxa, temes de
tècnics vitícoles i valoració organolèptica
dels vins elaborats amb garnatxes, per part
de panels de tast de diferents regions euro-

pees, que va tenir lloc el divendres 13 d’abril
al Celler Joan Figueres de Gandesa.
El Departament d’Agricultura va donar suport econòmic al concurs amb un ajut de
40.000 €, que s’adreçaven a les activitats
de caràcter més tècnic de l’esdeveniment:
jornada tècnica, tastos, acompanyament
dels participants en les visites a les zones vitícoles del país, així com la recepció de benvinguda a Barcelona dels membres del jurat.
El Concurs Garnatxes del Món es va crear fa
cinc anys al Rosselló. Des de llavors s’han
celebrat cinc edicions: tres a Perpinyà, una
a l’Aragó i la darrera, a Sardenya, de la qual
Catalunya va prendre el relleu.

Pescadors de la mediterrània occidental sumen esforços
per promoure el consum de peix de proximitat
Ho van fer en el marc de l’Alimentaria, mitjançant la signatura d’un manifest que convidava als diferents
operadors de la cadena de valor a treballar en la difusió i sensibilització dels valors de les espècies locals.

Foto: lacalartv.cat

Promocionar els productes pesquers
de proximitat dins la Dieta Mediterrània.
Amb aquest objectiu, els Grups d’Acció Local Pesquers (GALP), la Federació Nacional
Catalana de Confraries de Pescadors i la
Direcció General de Pesca i Afers Marítims
(DGPAM) del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, van representar un
manifest que es va signar en el marc de la
fira Alimentaria 2018.
Amb aquest acord, els signataris van voler convidar als diferents operadors de la
cadena de valor a treballar en la difusió i
sensibilització dels valors del producte de
proximitat i a promoure la correcta identificació d’aquests productes per tal de poder
diferenciar-los, incrementar el coneixement
de les espècies locals, la seva temporalitat,
les seves tradicions i gastronomia local per
tal de garantir la informació al consumidor i
alhora donar suport al sector pesquer local.
Els Grups d’Acció Local Pesquers (GALP)
participants d’aquesta iniciativa són: GALP
Costa Brava, GALP Terres de l’Ebre, GALP

de Menorca, GAL Eivissa i Formentera,
FFLAG Sardegna Centro Occidentale, FLAG
Pays Pyrénées Mediterranée. Aquests
GALP representen una superfície de més
de 3.000 km quadrats amb una població superior a 0,5 milions de persones i gestionen
un pressupost FEMP (Fons Europeu Marítim
i de la Pesca) de més d’1 milió d’euros.
La proposta del manifest es va gestar el
maig del 2017, a la primera actuació de cooperació transnacional organitzada pel Govern de la Generalitat en el marc del Fons
Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP),
amb participació dels Grups d’Acció Local
de Pesca (GALP) de la subregió Nord occidental de la Mediterrània: GALP Terres de
l’Ebre, GALP Costa Brava, GALP Menorca,
GALP Pyrenees Mediterranee, GALP Provence-Alpes-Cote d’Azur, GALP Nord Sardegna i GALP Sardegna Centre Occidental.
A la jornada es va presentar l’estratègia del
Govern de la Generalitat pel Fons Europeu
Marítim i de la Pesca (FEMP) i especialment
pel Desenvolupament Local Participatiu de
les zones pesqueres. A més es van poder

conèixer, gràcies a les presentacions dels
GALP assistents, les diferents estratègies
territorials i mitjançant taules de debat es
van identificar oportunitats de cooperació
que permeten connectar les comunitats pesqueres del Mediterrani Nord Occidental.
Els GALP són un instrument de cogestió a
nivell territorial, que incorporen tots els actors de la comunitats costaneres per aplicar
les estratègies de desenvolupament local
participatiu, i així detectar sinergies, aportar
respostes als reptes socials, mediambientals i econòmics que planteja la ciutadania,
afavorir el diàleg per solucionar conflictes,
dinamitzar i desenvolupar econòmicament
el territori i poder generar llocs de treball.
Després de la presentació del manifest, a
l’espai Catalonia Food & Gastronomy HUB
es van fer unes demostracions culinàries a
càrrec dels cuiners Rafa Zafra del restaurant
Estimar i guardonat amb 2 estrelles Michelin, i el cuiner Ladis Alcalà del restaurant Mas
de Prades, guanyador del programa Joc de
cartes de TV3.
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Neix Corpinnat, la marca per distingir els grans
escumosos elaborats al Penedès
Corpinnat, una Marca Col·lectiva de la Unió Europea neix de la mà de Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca i Torelló. Raïm ecològic vinificat a la propietat, criances superiors als 18 mesos i preu mínim garantit
al viticultor són alguns dels requisits per emparar-se sota la nova marca.
Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca i Torelló s’uneixen per impulsar aquest nou segell que vol integrar tots
aquells elaboradors del territori que acreditin
els estàndards de qualitat que estableix el
reglament d’ús de la nova marca.

gràfiques, geològiques, climàtiques i socials,
sempre s’hi han cultivat varietats autòctones
per a l’elaboració de vins escumosos. El territori Corpinnat ha concentrat històricament
la majoria de la producció del cava i altres
vins escumosos de mètode tradicional.

A primers d’octubre d’aquest any sortiran al
mercat les primeres ampolles amb la Marca
Col·lectiva de la Unió Europea Corpinnat, el
nou projecte impulsat pels cellers Gramona,
Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca i
Torelló que neix amb l’objectiu de prestigiar
els vins escumosos del cor del Penedès.

Territorialment, la marca Corpinnat comprèn
una zona compacta de 22.966 hectàrees de
vinya que queda definida en base a la depressió prelitoral del Penedès i les serres
adjacents. La superfície de vinya Corpinnat
representa el 61% de la superfície de plantació del Cava, que és de 37.706 hectàrees.

La nova marca col·lectiva està oberta a tots
els cellers elaboradors de vi escumós que
estiguin dins de la delimitació territorial Corpinnat i que compleixin els compromisos que
estableix el reglament d’ús: collita manual,
raïm ecològic certificat, utilització de varietats històriques -posant un especial èmfasi
en les autòctones-, vinificació íntegra a la
propietat, criances superiors a 18 mesos,
preu mínim garantit al viticultor amb un increment gradual i compromís amb el rigor i
l’autoexigència.

La vocació integradora d’aquesta iniciativa
liderada per sis empreses del sector -entre
totes elaboren més de 2 milions d’ampolles
l’any- queda perfectament reflectida en el
reglament d’ús de la marca, que permet que
s’hi sumin tots aquells cellers que compleixin
els requisits de territori i de qualitat, independentment de si estan emparats sota la DO
Cava, la DO Penedès o en cap de les dues.

Corpinnat comprèn una àrea geogràfica que
aglutina 46 municipis -tots els de l’Alt Penedès, i alguns del Baix Penedès, l’Alt Camp,
l’Anoia i el Baix Llobregat- on, per raons geo-
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La marca Corpinnat figurarà en un lloc central de l’etiqueta principal de tots els escumosos elaborats pels cellers adherits que
obligatòriament hauran de complir amb els
requisits abans esmentats. Per fer efectiva
la seva incorporació a la marca, els cellers
hauran de passar una auditoria externa ini-

cial i una altra amb caràcter anual per acreditar el compliment d’aquests requisits.
La marca Corpinnat ha estat registrada a la
l’Oficina Europea de la Propietat Intel·lectual (EUiPO) i a l’Organització Mundial de la
Propietat Intel·lectual (OMPI) i és titularitat
de l’Associació de Viticultors i Elaboradors
Corpinnat (AVEC), l’entitat que han fundat
els sis impulsors de la iniciativa i a la qual
s’hauran d’adherir com a socis tots els cellers que vulguin fer ús d’aquesta marca als
seus escumosos.
L’assemblea de l’AVEC és el màxim òrgan
de govern de l’associació i cada celler hi tindrà un vot, mentre que la junta directiva està
composada per un representant de cadascun dels sis cellers que han impulsat el projecte. La presidència de l’AVEC l’ostenten de
forma solidària Xavier Gramona i Ton Mata.
Els impulsors remarquen que la nova marca Corpinnat pot conviure perfectament am
la DO Cava i amb la DO Penedès. Simplement, puntualitzen, pretén ser un segell de
qualitat més que dóni prestigi als escumosos
elaborats amb els estàndars més estrictes
de qualitat penedesencs.
Font: NacioDigital

Presentació Estudi de la Restauració a Catalunya - Hàbits
de comportament i tendències
El passat divendres dia 20 d’abril a la seu
dels Serveis Territorials del Departament
d’Empresa i Coneixement, c/Alfons, XII número 13 de Manresa, en horari de les 10h30
a les 11h30, va tenir lloc l’acte de presentació de l’Estudi de la Restauració a Catalunya-Hàbits de comportament i tendències,
impulsat per la Direcció General de Comerç
i realitzat per la consultora Hamilton.
La presentació es va anar a càrrec del gerent de la consultora Hamilton, el Sr. Jordi
Aymerich, que va exposar les principals
conclusions de l’estudi. La mostra analitza el
comportament dels consumidors en base a
diferents factors que intervenen en restaura-

ció, com ara les franges horàries de consum
(esmorzar, dinar i sopar, entre setmana i cap
de setmana); els motius d’elecció (relació
qualitat-preu, menús, rapidesa, confiança en
el servei); el format de l’establiment i tipus
de cuina; el nivell de despesa o l’àmbit territorial, entre altres indicadors.
Les dades de la mostra s’han segmentat per
generacions (generació X, boomers i millenials), per tal d’obtenir el màxim de detall en
els hàbits i comportament per edats. També s’examina amb detall els fenòmens take
away i delivery, així com la influència de les
noves tecnologies en l’oferta existent.

El 88% dels restaurants fa servir envasos d’oli no
re-emplenables
El grau de compliment de la norma de presentació dels olis d’oliva en hostaleria ha crescut en més de set
punts, fins a rondar el 88%. Després de quatre anys des que es posés en vigor el reglament, la Interprofessional de l’Oli d’Oliva afirma que tant hostelers com consumidors es mostren totalment satisfets per l’adopció
d’aquesta normativa.
La normativa sobre els setrills no re-emplenables que tanta polèmica va crear des de la
seva posada en vigor en 2014, sembla haver
resultat positiva tant pels hostelers com pels
consumidors.
Olis d’Oliva d’Espanya ha presentat a la seu
del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient, el seu estudi sobre la
presència dels olis d’oliva a la sales de restauració, pel qual ha fet 3.546 enquestes entre consumidors i hostelers (1.767 del total).
De les conclusions extretes del mateix destaca que el 87,9% dels establiments visitats
serveixen els olis d’oliva en envasos no
re-emplenables, degudament etiquetats, o
bé en format monodosi, la qual cosa suposa
7,6 punts més que en 2016, quan un informe
similar elaborat per l’empresa Mintel apuntava al fet que el 80,3% ho feia.
D’altra banda, també es reflecteix un major
coneixement del reglament, així com satisfacció per la seva engegada. La valoració
que fan els hostelers ha crescut fins al 6,63,
i més de la meitat (57%) es mostren total-

ment satisfets o bastant satisfets per l’adopció d’aquesta normativa. Mentre que els
consumidors (més del 78%) estan totalment
o bastant d’acord amb la norma.
Precisament per informar a la societat sobre
aquest reglament es va engegar la campanya d’informació “¿Peeerdona?” al llarg de
2017. Una iniciativa que sembla haver donat
els resultats esperats. Segons la Interprofessional de l’Oli d’Oliva, la campanya va ser
vista pel 39,3% dels consumidors i el 37,4%
dels hostelers enquestats i s’ha constatat
un “significatiu” increment en l’interès i coneixement dels olis d’oliva. Així, mentre que
en 2016 el 59,4% afirmava saber distingir
les seves diferents categories comercials (oli
d’oliva verge extra, verge i oli d’oliva), ara ho
fan el 82,2% dels hostelers.
Per la seva banda, segons l’enquesta, el
72,2% dels consumidors es fixa en el tipus
d’envasos d’olis d’oliva que els ofereixen els
establiments hostelers i el 68,6% exigeixen
que se’ls serveixin correctament envasat.
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Sabies que...
El grup Txarango forma part de les
Festes de Maig de Badalona 2018

El grup nascut a Barcelona fa 8 anys per
components originaris del Ripollès, actuaran
tot just després de la Cremada del Dimoni, el
dijous 10 de maig, a la plaça del Centenari
de Badalona.
Les Festes de Maig de Badalona són un
conjunt d’activitats culturals que se celebren
al voltant de la vigília de Sant Anastasi on
l’acte central és la Cremada del Dimoni (la
nit del 10 de maig) a la platja dels Pescadors. El cartell del concert, que començarà
a les 23.15 hores, el completarà el grup
madrileny Tremenda Jauría i els badalonins
Indestructible.
Tot els detalls de la programació de les Festes de Maig 2018 es van presentar dilluns 23
d’abril, coincidint amb la diada de Sant Jordi,
a les 19 hores, al vestíbul del Teatre Principal (carrer Francesc Layret, 41). L’acte tenia
la finalitat de donar a conèixer les actuacions
musicals, teatrals i artístiques relatives a la
cultura popular programades per aquestes
Festes de Maig.
Música, i a ballar!

El mercat de can Robinat va acollir la
1ª edició de “Mercats amb DO Alella”
Aquesta iniciativa, impulsada pel Consorci
de Promoció Enoturística del Territori DO
Alella, l’Ajuntament i els comerciants del
mercat amb l’objectiu d’activar aquest eix
comercial, va tenir lloc el passat 21 dabril a
Vilassar de Dalt.
L’acte principal va ser el maridatge de cuina
i vins. Es van proposar diversos tastets de
cuina per acompanyar un vi de la DO, en el
que cada parada del mercat hi va participar.
Els preus oscil·laven entre 1 i 3 euros, tenint
en compte l’elaboració de cada comerç.
A més, hi va haver un taller infantil de cuina
sense foc, un altre de pintacares i també una
masterclass de swing amb la col·laboració
de The Swing Makers.
Els eixos principals del programa van ser
el vi, com a producte enogastronòmic propi
de la dieta mediterrània, la vinya i l’activitat
agrícola.
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Botigues d’abans
Exposició al Museu de Badalona
Del 19 d’abril a l’1 de juliol de 2018
Encara no hi has anat?
El Museu de Badalona acull una
exposició dedicada a les botigues
i els comerços de Badalona durant
el final del segle XIX i bona part del
segle XX.
Podràs veure com es mostraven els
productes, els hàbits d’anar a comprar... així com un recorregut pels
principals eixos comercials, tant del
centre com dels barris més poblats
de Badalona.
Vols saber com eren les merceries,
les botigues de pasta i gra a granel,
establimetns de venda de mobles,
papereries, botigues de roba, xurreries...?
Aquí ho trobaràs!

Plats de temporada

Per primavera... els pèsols!
Per si no ho sabies, els pèsols són el producte “gourmet” de la primavera! I és que, és un ingredient que ara
es troba en el seu millor moment. Tot i ser considerat per molts com un producte poc agraït, pots arribar a trobar-los en plats d’alta gastronomia.
Independentment de l’indret, millor temporada dels pèsols va de l’abril a la primera quinzena de maig.
Si una cosa té aquest ingredient és la seva
versatilitat, es poden arribar a trobar tant en
cuina tradicional com en receptes d’alta cuina. A més, és un producte amb més de 250
varietats, que es poden diferenciar a partir
de la forma, el color del gra i la durada del
cicle.
Es poden menjar frescos, germinats, secs,
en conserva o congelats!

A Catalunya hi ha una comarca per excel·lència que té el clima idoni per al seu
conreu: El Maresme. Tant és així que, fins
i tot es duen a terme les anomenades Jornades Gastronòmiques del Pèsol del Maresme, del 5 de març al 29 d’abril.
Les seves variants més conegudes són:
Utrillo, Garrofal, Floreta, Ganxo i Tirabec.
La major part es fan a Vilassar, Argentona i
Cabrera.
La pròpia Carme Ruscalleda, els anomena
“Caviar del Maresme” o “Perles del Maresme.

Els pèsols tenen innumerables beneficis
per la nostra salut
A part de carbohidrats, també ens aporten
proteïnes, vitamines B i C, minerals i antioxidants. Les proteïnes són essencials per
la regeneració muscular i la reparació dels
teixits. A més, ens aporten una dosi de ferro
ideal per dotar d’energia al nostre organisme.
Es podria dir que és un aliment que de segur
no hauria de faltar en cap dels nostres àpats!
Us animeu a cuinar la “perla verda”?
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Pèsols del Maresme amb ou poché
UNA RECEPTA AUTÈNTICA.

PER FER L’OU POCHÉ

INGREDIENTS

1. Posem un pot d’aigua a bullir, en suficient
quantitat perque els ous quedin coberts.

PER A 4 PERSONES
4 Kgr de pèsols, que un cop
pelats son uns 800 gr
1 ceba tendra grossa o 2 de
petites
1 branqueta de fulles de menta
4 ous ben frescos
Oli
Sal
Pebre
Rotllo de film de plàstic

2. Tallem per cada ou un tros de film com a 1. Piquem la ceba tendra a trocets ben pemínim d’uns 25 cm. També en tallem una tira
prima per poder lligar el paquet.

3.

Tirem unes gotes d’oli sobre el plàstic
i l’escampem amb els dits, de manera que
quedi ben untat. Això és important perquè
l’ou no hi quedi enganxat.

tits i la sofregim amb una mica d’oli.

2.

Quan és transparent hi afegim els pèsols, sal, pebre i la branqueta de menta.

3.

Una mica d’aigua, que no arribi a quedar
cobert.

4. Amb el plàstic forrem per dins una tassa 4. Que cogui a foc mig uns 12 minuts. Dede café fins el fons.
5.

film.

Trenquem l’ou dins de la tassa amb el

penent de la quantitat que en fem haurem
d’allargar o escurçar una mica el temps.

6.

Tanquem la bossa i la lliguem amb la tira
de plàstic que hem tallat, procurant que no
hi quedi aire.

7. Tirem els ous a l’aigua que ja bull, que es

coguin 3 minuts. Quan son cuits, els agafem
amb una escumadora i els tirem en un altre
pot amb aigua freda, perque es pari la cocció. No cal més de 1 minut. Traiem el plàstic
tallant amb unes tisores
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PREPARACIÓ

PRESENTACIÓ
Servim els pèsols en plats individuals amb
un ou a sobre per cadascun.
Font: tots-a-taula.blogspot.com.es

Calendari de fires
La selecció de les fires gastronòmiques a Catalunya és realment complexa, ja que es celebren molts esdeveniments relacionats amb els
aliments, vins i plats locals d’arreu del territori. La forta identificació de les nombroses localitats amb els seus cultius, ramaderia, aliments
artesans, plats típics, nous aliments amb denominació d’origen... han facilitat, cada cop més, una gran proliferació d’aquesta classe de trobades gastronòmiques arreu del territori.
En aquest espai pretenem informar-vos d’aquelles reunions que no hauríeu de deixar passar si és que voleu estar al dia, tant de les darreres tendències en cultura gastronòmica del nostre país, com dels plats i receptes més tradicionals del país. Es tracta d’ofertes totalment
recomanades que no us deixaran indiferents. Compte! per algunes d’elles cal inscriure’s per a poder participar.

5 DE MAIG

L’ARBOÇ

IX Fira de la Cervesa Artesana
de Catalunya
La plaça de la Vila i el carrer Major de l’Arboç
acolliran el proper 5 de maig, entre les 11
del matí i les 12 de la nit, la novena edició
de la Fira de la Cervesa Artesanal Catalana.
És una fira molt interessant en la que hi trobareu una àmplia mostra de cerveses de
primera qualitat, fetes totes elles amb molta
cura i amb productes de la màxima qualitat,
elaborades per grans professionals.

Desprès de l’èxit de les edicions anteriors,
en aquesta nova edició, ha crescut l’interès
de les diferents marques per mostrar als
més de 4.000 visitants les diferents varietats
de cervesa elaborada artesanalment a partir
del gra, sense extractes ni additius sintètics,
sense pasteuritzar i gasificada de forma natural.
La Fira està organitzada pel Ball de Diables
de l’Arboç amb la col·laboració de l’Ajuntament de l’Arboç.

L’any passat va comptar amb 15 elaboradors: Bripau, Reptilian Beer, Tribal, Lo Vilot,
Estraperlo, Sikaru, Synera, Tous, La Calavera on Tour, Birra 08, Tro Ales, Seelen Artesana, Els Minairons, La Surfera Beer, i Begues
Beer Town, tots ells elaboradors del país.
A més es podran degustar tapes per acompanyar les cerveses.
Salut!
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12 i 13 DE MAIG

VIC

Lactium, la mostra de
formatges catalans
LACTIUM, la mostra de formatges catalans
celebra 10 anys.
La desena edició del LACTIUM, la mostra de
formatges catalans, tindrà lloc al Parc Jaume Balmes de la ciutat de Vic els propers 12
i 13 de maig de 2018.
Per segon any, la Mostra està co-organitzada per l’OFIM (Organisme Autònom de Fires
i Mercats de l’Ajuntament de Vic) i ACREFA

(Associació de ramaders i elaboradors de
formatge artesà)

complementaris al formatge, els Amics del
Formatge.

LACTIUM, la mostra de formatges catalans
esdevindrà la Festa del Formatge Català,
reunint el mercat de formatges més gran de
Catalunya, i un potent i original programa
d’activitats entorn a la cultura del formatge
artesà.

Un programa d’activitats per a tots els públics
que combinarà activitats familiars i activitats
formatgeres, especialment pels apassionats
i bocafins del formatge, on podran descobrir
i aprendre les singularitats i valors dels formatges catalans, artesans i autèntics.

Una mostra amb més de 200 formatges i
40 formatgeries artesanes d’arreu del país
que oferiran degustacions i venda al tall dels
seus formatges, maridades amb la presència d’artesans i productes agroalimentaris

Una nova edició del Concurs LACTIUM: formatges artesans de Catalunya, un dels concursos de referència, amb un prestigiós jurat
i el “Premi Millor Formatge Català LACTIUM
2018”.

Foto: vicfires.cat

15 i 16 DE JUNY

IGUALADA

Festival de Tendències
Gastronòmiques VadeFoodies
VadeFoodies neix amb la voluntat de promoure l’activitat gastronòmica a Igualada.
L’objectiu és realitzar un festival per mostrar
la diversitat i les tendències del sector culinari arreu del món a totes aquelles persones
interessades en la gastronomia siguin professionals o amateurs.
És un festival popular, formatiu i lúdic.
- Popular. Les xerrades són gratuïtes, l’entrada al recinte té un preu simbòlic i el menjar que ofereixen els diferents restaurants és
molt econòmic.

30

- Formatiu. Un festival on s’hi troben xerrades, debats i taules rodones que aporten
coneixements a tothom qui estigui interessat
en la gastronomia.
- Lúdic/festiu. Encara que el principal objectiu del festival és informar no seria un FESTIVAL sense música, teatre, tallers i ambient
festiu.
Els interessats venen a ser els ‘foodies’
(amants del bon menjar). Pensant en ells
i en el públic en general, es vol realitzar el
festival gastronòmic, que es pretén acompanyar amb altres camps culturals com la
música i el teatre.

Foto: vadefoodies.cat

24 DE JUNY

ARENYS DE MUNT

Fira de la Cirera d’en Roca i
Jornades Gastronòmiques
La fira està dedicada a aquesta varietat de
cirera tant apreciada per les seves propietats organolèptiques, de carn forta i color
groc i vermell, dolça i al mateix àcida.
És coneix com cirera d’en Roca tot recordant
a la família de minaires que la van portar a
Arenys de Munt.
L’origen de la Fira de la Cirera d’en Roca es
remunta a final del segle XIX, quan degut a
la fil·loxera es van haver d’abandonar molts
camps dedicats al cultiu de la vinya i els pagesos van haver de treballar en d’altres activitats. La família dels Roca, mentre estaven

8 DE JULIOL

treballant de minaires als Pirineus van descobrir una varieta de cirera molt diferent a
les que hi havia a la seva població d’origen.
La van portar a Arenys on degut a les característiqués del sól i el clima aquesta varietat
de cirera va adquirir personalitat pròpia.
Per recordar l’arribada de les primeres llavors a Arenys de Munt, l’Ajuntament organitza, junt amb els restauradors, comerciants
i entitats de la vila, la Fira de la Cirera d’en
Roca.
El públic podrà adquirir directament aquest
producte de mans dels propis productors,
podrà degustar plats elaborats amb cireres,
com el coc amb cireres, i gaudir d’una jornada gastronòmico-festiva de gran qualitat.

CERVERA

Tast’cellers: Fira del Vi 2018
Els comerços i l’Ajuntament de Cervera
organitzen aquesta fira centrada en el vi
i la gastronomia, amb el nom de Tast’Cellers. Durant tota una tarda, el carrer Major
d’aquesta ciutat es converteix en un espai
gurmet en què es poden assaborir productes vitivinícoles de la zona, especialment els
dels cellers de la DO Costers del Segre, i les
millors creacions dels restaurants i bars del
centre històric de la població.

A partir de les 17.00 hores comencen les
activitats al carrer, amb un gran berenar tradicional: pa amb vi i sucre. Es pot participar
en les visites guiades al centre del poble,
aprendre amb les xerrades que tracten aspectes del món de l’enologia o gaudir de les
actuacions musicals que acompanyen l’esdeveniment durant tota l’estona.

Tot i així, l’activitat principal és el tast de
vins, alguns dels quals es fan al campanar
de l’església de Santa Maria. Per nou euros
s’obté un tiquet que inclou la degustació de
quatre varietats, i per menys de dos euros es
poden tastar les tapes gastronòmiques que
ofereixen els establiments locals.
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Traspasos
Restaurante situado en una zona industrial con terraza privada
250 mts2 más 650 mts2 de almacén | 90.000€ Traspaso | 2.000€ Alquiler

Local con permiso de bar en Santa Coloma de Gramanet
90 mts2 | 100.000€ Traspaso | 1.200€ Alquiler | Tiene terraza

Rostiseria situada en San Adrián
80 mts2 | 40.000€ Traspaso | 630€ Alquiler | Salida de humos y todos los permisos

Restaurante en Premià de Mar
140 mts2 | 90.000€ Traspaso | 1.200€ Alquiler | Totalmente equipado y en pleno rendimiento

Local situado en el centro de Badalona con terraza
115 mts2 | 35.000€ Traspaso | 750€ Alquiler

Bar situado en San Adrián de Besós con terraza
50 mts2 más 50 mts2 de almacén | 55.000€ Traspaso | 600€ Alquiler

Cervecería freiduría situada en Badalona
120 mts2 | 90.000€ Traspaso | 1.400€ Alquiler | Buena zona

Bar en zona Lloreda con mucha clientela
90 mts2 más 50 mts2 de sótano con terraza | 50.000€ Traspaso | 750€ Alquiler

Bar en el centro de Badalona
90 mts2 | 35.000€ Traspaso | 400€ Alquiler

Bar en zona inmejorable de Badalona con vistas al mar
80 mts2 con gran terraza | 60.000€ Traspaso | 1.400€ Alquiler

Bar Restaurante en Badalona, polígono industrial
200 mts2 | 150.000€ Traspaso | 1.500€ Alquiler | Totalmente equipado

Rostiseria San Adrián de Besós
75 mts2 | 36.000€ Traspaso | 795€ Alquiler

Restaurante en Centro Deportivo de Badalona
130 mts2 | En pleno funcionamiento | Con terraza en piscina pública
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Recordeu que les oficines
del Gremi es traslladen a
Carrer Santa Maria 64, Badalona
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DESCUBRE

LAS 3 NUEVAS MARCAS DE MAKRO
PARA TU NEGOCIO DE HOSTELERÍA
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