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La costa torrejada
Pirates i bandolers dominaven el litoral del Maresme
Fa un temps, als segles XVI i XVII pirates
i corsaris atacaven per la costa, i els bandolers assaltaven els camins. A molts llocs
es construïen torres de guaita com a talaies
de vigilància i també com a elements de defensa. Van arribar a haver-hi tantes torres,
que el litoral del Maresme era conegut pel
nom de “la costa torrejada”. Tot i que algunes torres han estat restaurades, avui dia es
mantenen dretes més de cinquanta.
Si passegem per les torres i els castells recordarem una època en què pirates i bandolers tenien atemorida la població. Podem començar acostant-nos –del 7 a l’11 de juliol– a
Premià de Mar. Amb el desembarcament del
pirata d’Omar i la seva tripulació comença la
festa major, coneguda com a Premià Pirata
(més informació a la pàgina 8). Un cop guanyada la batalla (d’aigua i farina), ja podem
iniciar una ruta pel Baix Maresme i acostar-nos a deu poblacions que allotgen divuit
d’aquests elements de defensa.
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El Consorci de Promoció Turística Costa del
Maresme ha editat una guia on es recullen
les torres de guaita i els castells del Maresme. Dividida en tres blocs –Baix Maresme,
Maresme central i Alt Maresme–, vol facilitar
al visitant un recorregut per aquestes construccions, vestigi de l’època dels pirates.

La ruta del Baix Maresme comença a Tiana.
Ens ofereix la cartoixa de Montalegre, construïda, en la seva major part, en un estil gòtic
senzill i auster i és d’una gran racionalitat i
funcionalitat. A Montgat destaca la torre de
ca l’Alzina, actualment sotmesa a un projecte de restauració per tal de recuperar-la com
a monument històric de la població.
Al sud-oest d’Alella i molt a prop del centre
urbà, hi ha una torre de guaita que data del
segle XIII. És la torre del Baró i està adossada a una masia de construcció posterior d’ús
residencial. Al Masnou es pot visitar, fins i
tot accedir-hi a l’interior, can Teixidor, antiga
masia amb torre de defensa situada a primera línia de mar.
Al municipi de Teià hi troben dues torres de
defensa, can Fiveller (integrada a la casa
Bru) i can Pujades (és privada i no es pot
visitar) i cal Baster, una masia del segle XV
de la qual només se’n conserva una part.

Una de les localitats que més construccions
de defensa reuneixen és Premià de Dalt.
Allà troben les masies de can Franquesa,
can Cisa –que data de l’any 900–, can Moles
i can Werboom.
A Vilassar de Mar es pot visitar –només des
de fora– la torre d’en Nadal, que és l’única
que es conserva de les tres torres de guaita
que hi havia al municipi. A Vilassar de Dalt
trobem una de les torres de guaita més importants del Maresme, amb quatre plantes
d’altura. Destaquen també el Castell i la torre del Ravalet.
Cabrils exhibeix la torre de ca n’Amat i la
masia de can Vehils. Finalment destaquen
les ruïnes del castell de Burriac. Al capdamunt d’un turó de 400 metres d’altura, a
3.500 metres de distància del mar, resulten
emblemàtiques per a Cabrera de Mar i per a
tot el Maresme.
Text basat en una informació publicada a
El Punt Avui i escrita per M. José Rodríguez

FITXA DE LA RUTA
La mobilitat viària a la comarca del Maresme es realitza bàsicament per l'autopista del Maresme
(C-32) i la carretera N-II Barcelona Mataró –que discorre paral·lela a la línia ferroviària–. Aquestes
vies serveixen tant per al trànsit de llarg recorregut com al trànsit comarcal i local. Així, podem arribar a municipis com ara Montgat, el Masnou, Premià de Mar, Vilassar o Cabrera de Mar.
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
Plaça Miquel Biada, 1. Mataró. Tel. 93 741 11 61 www.costadebarcelonamaresme.cat
Ajuntament de Premià de Mar.
Plaça de l'Ajuntament, 1. Tel 93 741 74 00 www.premiademar.org
Festa major de Premià de Mar.
Del 7 a l'11 de juliol. www.premiapirata.org

Oficina de Turisme del Masnou.
Itàlia, 50 1a planta. El Masnou. www.elmasnou.cat

Centre d'Acollida al Turista (CAT).
Ernest Lluch, 41. Teià. Autopista C-32 sortida 86 Tel. 93 555 99 77 www.turismecat.cat
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Recordatori registre
jornada laboral
Les empreses han de registrar diàriament la
jornada laboral dels seus treballadors.
En concret, el Reial decret llei de mesures
urgents de protecció social i de lluita contra
la precarietat laboral en la jornada de treball al qual el Consell de Ministres, obliga les
empreses a realitzar un registre diari de l’horari dels seus treballadors, que haurà d’incloure l’inici i finalització de la jornada,
sense perjudici de la flexibilitat horària.
Aquest registre s’organitzarà i documentarà
mitjançant la negociació col·lectiva o acord
d’empresa o, en defecte d’això, per decisió
de l’empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors.
L’empresa estarà obligada a conservar
els registres de jornada dels seus treballadors durant quatre anys i hauran de romandre a la disposició dels treballadors,
sindicats i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
De manera complementària, la norma modifica el text de la Llei d’Infraccions i Sancions
en l’Ordre Social (LLISOS) per a tipificar
com a infraccions en l’Ordre Social les derivades d’incompliments relatius al registre
de jornada.

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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Què opinen del teu bar o restaurant?
Gairebé el 90% dels consumidors confia
en les opinions i ressenyes online tant
com una recomanació personal.
A continuació revelem les claus per a triomfar en l’hostaleria gràcies a una bona qualificació online. Les valoracions online dels restaurants són cada vegada més importants.
Buscar el restaurant ideal per a menjar o sopar es realitza sovint a través de les xarxes
socials o de cercadors.
Aquestes són algunes recomanacions que
ofereix als restaurants:

// Animar que els clients deixin opinions a
través d’un correu electrònic o de les xarxes
socials actives de l’establiment, o qualsevol
retorn que analitzi el que creu que es podria
millorar.

// Oferir just el que desitja el client perquè

torni i aconseguir la seva fidelitat, així com
crear esdeveniments exclusius, una targeta
VIP…

// Realitzar algun tipus de promoció, com un

programa de recomanacions. Per exemple,

que el client obtingui una recompensa per
cada nou amic que porti al restaurant o descompte.

// Gestionar totes les opinions tant negatives com positives: així, és important revisar
sovint les notificacions i activitat dels seguidors, i cuidar la reputació del negoci en tots
els canals que el restaurant usa.

// Qualificacions estrelles: les ressenyes te-

nen la capacitat de millorar el posicionament
web en els motors de cerca, i ajuden a decidir a l’usuari en què pàgines clicar i faciliten
la venda de productes o serveis.

Els trastorns i la seva relació amb el sexe i edat
dels treballadors del sector de l’hostaleria
Els trastorns musculoesquelètics (TME)
se situen entre lesions d’origen laboral més
freqüents, aquestes generen quantioses
pèrdues econòmiques i provoquen un alt
grau d’absentisme en les empreses.
Aquestes patologies afecten dràsticament la
qualitat de vida, dins i fora del treball.

Poden agrupar-se en dues categories: els
accidents de treball per sobreesforç, que
afecten bàsicament l’esquena; i les malalties professionals per agents físics, relacionades amb moviments repetitius i postures
inadequades, que afecten principalment els
membres superiors.

DEMANDES FÍSIQUES

HOSTALERIA

Adoptar postures doloroses o fatigants

31,3

Estar d’empeus sense caminar

49,6

Estar assegut sense caminar

5,3

Aixecar o moure pes

18,8

Aplicar força

10,0

Repetir els mateixos moviments de
braços i mans

64,9

La VII Enquesta Nacional de Condicions
de Treball mostra les principals demandes
físiques en el sector de l’hostaleria:
Amb l’objectiu d’evitar lesions d’origen musculoesquelètic, es poden adoptar una sèrie
de mesures tals com:
• Rotació de llocs de treball.
• Redefinició del treball.
• Ús d’equips i tecnologies auxiliars.
• Limitació de l’aixecament de càrregues
pesades i tasques que requereixin un major
esforç físic.
• Formació en tècniques adequades per a
l’aixecament i transport de càrregues.
• Correcte disseny ergonòmic d’utensilis,
equips i mobiliari.
• Possibilitats de recuperació mitjançant
pauses breus o més freqüents.

La següent taula mostra com afecten els trastorns musculoesquelètics distingint entre homes i dones.

HOMES

DONES

ZONA AFECTADA

Més en la zona lumbar.

Més a les espatlles, al coll extremitats superiors

MOMENT EN QUÈ ES PRODUEIX

A menor edat.

A major edat

TIPUS DE TRASTORN

Més lesions per sobreesforços.

Més lesions per moviments repetitious.

RECONEIXEMENT LEGAL

Més accidents de treball.

Més malalties professionals.
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Entrevista al Xef Sergi Holístic
(Sergi Campdepadrós)
Amb més de 10 anys d’experiència creant
i gaudint de la cuina, Sergi Campdepadrós,
ha estat xef i creador de receptes en Rational, xef a Siete y Pico (Barcelona), La
Vermuteria (Sta. Coloma Gramanet), cap de
cuina en Can Ros (Barcelona) i subxef en
Bon gust (Barcelona).
Avui dia és considerat un gran xef de la cuina holística, a més de formador i consultor.
Els seus principis bàsics es basen en l’alegria en cuinar, en la simplicitat, en els productes frescos, en el KM0 impulsant la proximitat del producte, en la cuina de tota la vida
i en la capacitat d’obrir-se a noves tendències de l’actualitat.
Imparteix tres tipus diferents de tallers a
Ametller Origen per particulars, professionals i empleats, entre molts d’altres.

“El coneixement és per compartir-lo
i, això, és el que gaudeixo fent, quan
formo i entreno tant a experts com a
principiants a la cuina”
- Per què ens fa tanta mandra cuinar per
nosaltres?
Crec que, sovint, tenim un concepte equivocat del què és cuinar. Associem cuinar a una
cosa molt difícil de fer. Normalment tenim
por a de tot allò que ens és desconegut. Per
tant, acabem fent allò que ens han ensenyat
i no arrisquem massa. Per altra banda, ens
excusem en el poc temps que tenim degut a
les càrregues familiars i laborals.
- Què pretens ensenyar en el teu curs
“Cuino per mi”?
Precisament, en el taller “Cuino per a mi”
pretenc que es perdi aquesta por a cuinar
sol sense ser un gran xef. Saber anar a comprar, saber ordenar la nostra cuina, prioritzar temps i espai per a ser més productius,
i, sobretot, gaudir de la cuina. En definitiva,
podem cuinar moltes coses només deixantnos anar una mica. I és més fàcil del què
ens pensem!
- Quins plats hauríem d’incorporar més a
la cuina de casa?
M´agrada la dita que diu que….a casa hem
d’esmorzar com a reis, dinar com a prínceps
i sopar com a pobres. A partir de aquí, la dieta ha de ser de tot i en la seva justa quantitat.
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- També es parla que s’hauria de menjar
més verd i menys processats...

- Com veus la cuina? Cap a on anem? Ja
hem superat això del “cuina fusió”?

- Les noves generacions estan per la labor de cuinar?

No només podem alimentar-nos de verd, en
aquest cas ens convertiriem en herbívors
[riu...]. Com he dit abans s´ha de menjar de
tot i variat. Evidentment, si son productes de
proximitat i sense additius, ens aniran millor
pel nostre organisme.

Quan més viatgem, més coneixarem, més
oportunitats tindrem de conèixer i de que
ens coneguin a nosaltres. Fusionar és poder
conviure tots junts sense perjudicis.

Tant important és que els joves tinguin ganes
de cuinar com que nosaltres volguem que ho
facin, fins i tot, millor que nosaltres. Aquell cuiner que guardi les receptes amb clau
i forrellat, només seran per a uns “quants”.
Hem d’ajudar a difondre la bona cuina, que
no perdin les tradicions, com els nostres pares i avis han fet amb nosaltres.

- Per cuinar bé a casa s’ha de saber anar
a comprar bé al súper o al mercat... Ens
pots donar uns quants consells?
Cuinar és una tradició que es passa de
pares a fills, anar a comprar també. En tot
casm, és com una terapia molt saludable.
Mantenir relació amb el peixater, carnisser o
el forner ens obrirà molts coneixaments tècnics sobre productes. S´ha de comprar bé.
Ni molt ni poc, ni el més car ni el més barat.
Tampoc aconsello fer grans compres. S´ha
de comprar en la justa mesura.
- Tot i que cada vegada més tenim menys
temps i acabem comprant fent un clic o
demanant-nos el menjar que ens el portin
cuinat a casa....
Si sumem tot el temps que perdem cada dia
amb el telèfon mobil ens espantaríem. De
vegades diem….no entreno perque no tinc
temps, no vaig a comprar perque no tinc
temps…no valen excuses, senyors! Hi ha
certs productes com de neteja de casa o fins
i tot les llaunes, que podem demanar que
ens hi portin a casa, especialment pel pes.
Però jo sempre recomano que tot allò que
sigui fresc millor anar-ho a comprar i triar-ho
nosaltres mateixos.
- Precisament, internet s’ha convertit en
una molt bona font per treure receptes.
Algun consell per no posar la pota i triar
la recepta que no és adequada?
El meu eslògan és la Cuina holística, és a
dir, tota la cuina és bona, totes les receptes
valen, només has de donar-li el teu toc de
personalitat. Si ho proves ho trobaràs segur.
- També s’han posat de moda els robots
de cuina, què me’n dius? Realment, són
útils i ens acaben complicant la vida?
Negar-se a la tecnologia és negar-se a millorar. Kitchenaid, Thermomix, els forns Rational, són exemples de simplicitat, tècnica i
precisió. El que a mi m´agrada quan estic al
capdavant d’una cuina és decidir què faig jo
i què fan les màquines. El control sempre el
tinc jo, les màquines només m´ajuden, són
unes grans aliades meves.

- Amb quin tipus de cuina et sents més
identificat?
La meva cuina holística acapara tots els estils. Tan m´agrada escoltar les 4 estacions de
Vivaldi com un tema de música electrònica.
- Cada vegada hi ha més públics que demanen cuines veganes o vegetarianes.
És una moda passatgera o ha vingut per
quedar-se?
Els éssers humans som diferents per naturalesa. Hi ha trets o similituts entre tots però
cada cos humà és únic a tot el món. Sempre
aconsello el mateix. Menja allò que et vingui
de gust, allò que no et faci mal. Variat i sense
excessos. Si el vegà és el teu menjar preferit, doncs endavant. L´altre dia un company
meu de l’Escola d’Hostaleria de l’Empordà
m´explicava com fer un Roastbeef de Sindria, [hahahaha, riu] sí, sí, genial! Però mai
et consideris més que un altre pel tipus de
dieta que fas. Ni et pensis que una és millor
que l’altra.
- Desperta’ns l’ull crític. Què creus que
hem de mirar quan anem a una restaurant? Més enllà de l’ambient, el bon servei i que el que ens serveixin sigui del
nostre gust?
Una vegada, en un llibre de arts marcials, “El
libro del Zen” de Morihuei Hueshiba, aquest
mestre explica com perdem el temps en
la recerca de la perfecció i ens perdem la
escència i el gaudir del moment. Intento seguir-ho tant com puc. Quan anem a un lloc a
menjar intentem saborejar-ho al màxim.
- Sovint, ens queixem que anar a menjar a
fora ja no és com abans que costa trobar
professionals....
Perquè cada vegades estem més carregats
de “punyetes”, el que hem de fer és sortir i
saborejar del que ens posen a la taula, hem
de ser menys crítics i més humils...
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Campanya de renda
i patrimoni 2018
Calendari
Des del 2 d’abril a l’1 de Juliol de 2019
(Domiciliació fins a 26 de juny).

POT REALITZAR LA
RENDA O QUALSEVOL
CONSULTA
C/Santa María, 64 de Badalona
93.389.15.10 // 635.53.90.46
susana@ght.cat
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Qui té obligació a presentar la declaració
Qui tingui una ACTIVITAT
ECONÒMICA
Rendiments de capital mobiliari
1600€ o més
Rendiments de capital
immobiliari (arrendaments)
Rendiments del treball personal,
a) Iguals o superiors a 22.000 euros
		 anuals en un solo pagador
b) 12.643 euros anuals, en dos pagadors o
		més

NOVETAT
Per a la presentació presencial a una entitat col·laboradora, el contribuent una vegada confirmada i presentada la seva
renda a través de Renda WEB (internet),
podrà generar un document d’ingrés,
que li permetrà dirigir-se a una entitat
col·laboradora fins a l’1 de juliol i efectuar
el pagament.

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

twitter.com/GremiHostaleria
facebook.com/GremiHostaleria
gremihostaleria.es

Calendari laboral 2019

Badalona
11 Maig
10 Juny

Sant Adrià de Besòs
10 Juny
9 Setembre

Santa Coloma de Gramenet
10 Juny
24 Setembre

Barcelona
10 Juny
24 Setembre
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El Masnou
21 Maig
29 Juny

Alella
10 Juny
1 Agost

Montgat
23 Abril
10 Juny

Teià
10 Juny
11 Novembre

Vilassar de Dalt
29 Abril
10 Juny

Vilassar de Mar
21 Maig
25 Juny

Premià de Mar
4 Març
10 Juliol

Tiana
13 Juny
16 Setembre

ESPECIALISTES
EN HOSTALERIA
EL TEU ADVOCAT
EL TEU GESTOR
EL TEU ECONOMISTA
LES TEVES ASSEGURANCES
EL TEU ADMINISTRADOR
EL TEU ARQUITECTE
EL TEU NEGOCIADOR
EL TEU INTERIORISTA
EL TEU DEFENSOR DAVANT
LES ADMINISTRACIONS
TOT AIXÒ I MÉS SOM PER TU
EL GREMI D’HOSTALERIA
DEL BARCELONÈS NORD
I MARESME SUD
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Nous agremiats

2
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C O M I DA PA R A L L E VA R

MENÚ DIARIO

Av. Lloreda 9
Badalona

Enric Granados 97, local 3
Premià de Mar
93 751 38 44

El Guaje Rebels, support local S.R.R.S.
Av. Puigfred 10, Badalona
679 907 223

Francesc Macià, 16
Badalona
93 833 81 69 - 682 450 581

Rambla Francia, 3
Badalona
93 858 93 03

Vistalegre 50, Santa Coloma de Gramenet
93 385 73 7
facebook.com/lacanyella50

Jaume Ribó 4, Nau 2
Badalona
934 614 779 - catalanbrewery.cat

Rbla. Sant Sebastian 67
Santa Coloma de Gramanet
649 99 83 88

Sant Lluís 4 - El Masnou
93 555 03 70
info@tennismasnou.com

Vistalegre 4, Santa Coloma de Gramanet
93 466 38 38
www.latagliatella.es

Carrer d’ Otger 9
Badalona
646 40 75 10

Avinguda de Santa Coloma
Sta. Coloma de Gramenet
pastafoc@gmail.com

3
Sant Just 17, Sta. Coloma de Gramenet
931 537 849
698 633 435 - 669 256 802

Av. Generalitat 19
Sta. Coloma de Gramenet
935 661 983 - 627 390 494

Canonge Almera 39, N.II
Vilassar de Mar
615 949 459

Restaurante-Cafetería
Enric Granados 93
Premiá de Mar

Riera Canyadó 48-50, Badalona
935 972 297

Cafetería, Montaditos, tapas y almuerzos
Masfonollar 2
Sta. Coloma de Gramenet

17

Nous agremiats
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Cafetería, Almuerzos, comidas
Rambla Turó 10, Montgat
935 41 57 35

Especialidad en comida Uruguay y cocktail
Rafael Casanova 107
Sta. Coloma de Gramenet

Especialidad en tapas y copas
Rambla Fondo 10
Sta. Coloma de Gramenet

Restaurante Japonés
Milá i Fontanals 15
Premiá de Mar

Heladería Sabor a ti
Rambla del fondo 8-10
Sta. Coloma de Gramenet

Especialidad en desayunos, bocadillos y
ensaladas
Prim 177, Badalona - 93 384 11 53

Tapas y desayunos
Sicilia 73
Sta. Coloma de Gramenet

Desayunos y bocadillos
Nápoles 32
Sta. Coloma de Gramenet

Montaditos y tapas
Mossen Camil Rosell 36
Sta. Coloma de Gramenet

Almuerzos, bocadillos y ensaladas
Major 40
Santa Coloma de Gramanet

Comida típica Venezolana y desayunos
Rafael de Casanova 105
Santa Coloma de Gramanet

Avinguda Generalitat 3
Sta. Coloma de Gramenet
933 85 66 66

Bar
Monaco
Buenos almuerzos y tapas
Angel Guimerà 121
Badalona

Ignasi Bufalà 17 - Vilassar de Dalt
Menús: L-V a 10,50 €, Sábados a 12,90€
Festivos a 15,90 € - 93 75312 08

Almuerzos, bocadillos
Avda. Monaco 39
Badalona

Doctor Pagés 2
Sta. Coloma de Gramenet
654 10 11 54

Avda. Santa Coloma 80
Sta. Coloma de Gramenet
935 66 96 19

Carretera de la Cisa 136, Premià de Dalt
931 584 019
restaurantelacisa@gmail.com
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Actualitat
El millor gelater d’Espanya del 2019 és badaloní
És el mestre gelater i gerent d’Artesans Soler i Can Soler de Badalona, Albert Soler,
guanyador del Campionat d’Espanya de Gelateria del 2019, una competició organitzada
per l’Associació Nacional de Gelaters Artesans (NCHEA) a la Fira de Madrid a finals
de febrer.
D’entre un total de dotze finalistes que competien a la prova final, es va proclamar com
a guanyador de la competició; Campió d’Espanya de Gelateria gràcies a la seva obra
‘La gran piràmide d’Egipte’ amb la qual va
obtenir 6.503 punts. Després d’aquest gran
premi, Soler s’està plantejant presentar-se
a una nova competició: la Copa del Món de
Gelateria que se celebra el pròxim 2020 a
Itàlia.

Mig any treballant dur
Soler ha confessat, en una entrevista que
recull ‘La Vanguardia’, que era la primera vegada que participaven en un concurs
d’aquestes tant gran i ha reconegut que
«aquests reconeixements són fantàstics
després de sis mesos d’intens treball».
Soler, que ha complert «un dels somnis més
dolços» de la seva vida va voler agrair l’esforç de la seva família que s’han ocupat del
negoci durant aquests mesos perquè ell es
pogués dedicar a preparar-se pel concurs al
100%.

Un treball sobre la civilització egípcia
L’únic requisit que posaven per poder participar en el concurs era que el treball estigués
ambientat en una temàtica concreta. Un cop
triada, els participants havien d’elaborar
dues cubetes amb sabors de lliure elecció,
dos pastissos gelats amb un mínim de dos
gelats o sorbets i vuit copes gelades amb la
mateixa decoració.

Així és com l’Albert va decidir que participaria amb un treball sobre la civilització egípcia. Aquest està format per una piràmide,
una inscripció egípcia, un faraó i fins i tot
dues estàtues del déu egipci Anubis en forma de xacal que custodien lapiràmide. Tots
aquests elements estan dotats del toc artesà
de la família Soler, una de les cubetes contenia gelat a base de torró de Xixona i avellana, identitat dels Soler.
Text basat en una informació publicada a
Catalunyadiari i escrita per Redacció
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Les màquines ja comencen el llaurat i garbellat
de la sorra per posar a punt de les platges de
Badalona per l’estiu!
Les màquines ja han començat els treballs
de llaurat i garbellat de la sorra de les platges de Badalona per tal de preparar-les per
als milers d’usuaris que acolliran durant la
pròxima temporada de bany. També han començat la instal·lació de les primeres guinguetes.

Aquest any, els temporals de l’hivern no han
deixat gaires desperfectes a les platges i
mobiliari de Badalona, a excepció de l’incident ocorregut en quedar-se al descobert el
tram de col·lector de Llevant situat a la platja
dels Patins de Vela, davant de les instal·lacions del Club Natació Badalona.

Tot i que l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) realitzen els serveis de
neteja i manteniment durant tot l’any, ara
que s’acosta la temporada de bany treballen
més intensament en la posada a punt de la
sorra i de les instal·lacions i serveis de les
platges.

També comencen ja amb el muntatge de les
guinguetes de les platges de la Barca María,
del Pont del Petroli i una de les dues que hi
ha a la platja de l’Estació amb la finalitat que
prestin servei properament. Progressivament s’aniran sumant la resta de les 8 guinguetes que es tornaran a situar a les platges
de Badalona.

Abans de res, les màquines fan un garbellat
previ per retirar els residus de la part més
superficial de la sorra. Després, uns tractors realitzen un llaurat de manera que unes
grans arades remouen i voltegen la sorra
fins a 50 centímetres de profunditat per facilitar que s’airegi. Una de les novetats és que,
a posteriori, també es passaran per la sorra
de les platges unes màquines garbelladores
dotades amb electroimant amb l’objectiu de
recollir els elements metàl·lics de la sorra,
que poden tenir cert perill.

A més, per tal que la platja del Cristall pugui
obtenir el distintiu de bandera blava, s’instal·larà en aquest espai un vestidor per al
servei d’atenció a les persones amb mobilitat reduïda. Així, Badalona comptarà amb
la infraestructura adequada per al servei de
bany adaptat i cadira amfíbia a les platges
del Cristall i de l’Estació.
Font: Ajuntament de Badalona

L’Ajuntament canviarà
la il·luminació de la
Rambla i Santa Madrona
Ja fa temps s’arrosseguen les queixes per
la poca il·luminació a la Rambla i a Santa
Madrona. Els fanals no tenen prou potència
per il·luminar correctament el passeig més
emblemàtic de la ciutat. En alguns trams, les
bombetes fa mesos que no funcionen i provoquen sensació d’inseguretat. El consistori
està tramitant un expedient per tal de fer un
canvi complet en la il·luminació d’aquesta
zona.
Text basat en una informació publicada a
El Tot Badalona i escrita per Redacció TOT
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Pacte perquè el port aculli la Fira Comercial
i Gastronòmica
L’Ajuntament i l’empresa concessionària de la infraestructura signen el conveni que regula la cessió
gratuïta de les instal·lacions.
L’alcalde del Masnou, Jaume Oliveras, i el
director gerent de Promociones Portuarias,
Fernando Mestre, han signat aquest matí el
conveni de col·laboració que regula la cessió
gratuïta d’espais al port esportiu del Masnou
per tal que s’hi celebri la Fira Comercial i
Gastronòmica. L’acte de signatura ha comptat amb la participació de Sílvia Folch, primera tinenta d’alcaldia i regidora de Promoció
Econòmica, i de personal del consistori i de
l’empresa.
La 20a Fira Comercial i Gastronòmica del
Masnou tindrà lloc els dies 3, 4 i 5 de maig
d’enguany. És una de les iniciatives de referència al Maresme per a la promoció de
la gastronomia i el comerç local. El port esportiu és un indret òptim per a la celebració
d’aquest esdeveniment, per la naturalesa
de l’espai i pels serveis amb què compta la
infraestructura, així com per fer explícit el
caràcter mariner del municipi.

El port esportiu del Masnou és un espai de
domini públic, titularitat de la Generalitat de
Catalunya i explotat per Promociones Portuarias. El conveni signat entre aquesta empresa concessionària i l’Ajuntament regula la
cessió gratuïta dels espais necessaris per a
la celebració de la Fira, així com dels serveis de WC, per a l’ús d’expositors i públic.
També es lliuraran passis d’estacionament
per tal que membres de les empreses expositores i de l’organització de la Fira puguin
utilitzar l’aparcament del recinte. A canvi, l’Ajuntament es compromet a mantenir
unes condicions de netedat adequades als
serveis de WC, mentre duri la vigència de
la cessió, i a no obstruir la circulació de vehicles a les zones d’estacionament del port.
Font: Ajuntament del Masnou

Francesc Ribas, de Can Puxic, flamant guanyador
del premi PITA com a ‘Jove Emprenedor
Innovador’
En Francesc forma part d’una família de
quatre generacions de pagesos
Francesc Ribas, de Can Puxic, a Premià de
Dalt, ha estat el guanyador del premi PITA
2018 en la modalitat Jove Emprenedor Innovador per la producció de tomàquet de qualitat i proximitat tot l’any segons el Model 365,
que permet allargar i augmentar la qualitat
del cultiu.
Aquest premi vol distingir a les empreses
agràries i les agroindústries que hagin incorporat innovacions que representin un nou
producte, procés o gestió per a l’empresa,
orientades a millorar la competitivitat i la
sostenibilitat de les empreses, mitjançant la
innovació.
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La dotació del premi és de 6.000 euros i una
nominació de 2.000 euros per a cadascuna de les tres modalitats: empresa agrària,
agroindústria i jove emprenedor/a.
La consellera d’Agricultura. Generalitat de
Catalunya, Ramaderia, Pesca i Alimentació,
Teresa Jordà, va lliurar el passat 31 de gener, en el marc del Dia de la Innovació Alimentària, els Premis a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA) del 2017 i 2018
i els Premis Ruralapps 2018, en un acte celebrat a l'Auditori Josep Irla de la ciutat de
Girona. Moltes felicitats a totes les persones
i empreses premiades i molt especialment a
Can Puxic de Premià de Dalt!
Font: Ajuntament de Premià de Dalt

Us avancem les
actuacions del festival Ulisses Fest!
L’esdeveniment al voltant del
Plat d’Ulisses tindrà lloc el cap
de setmana del 20 de setembre
amb l’actuació d’Els Catarrres
i Joan Dausà, premiats ahir als
Enderrock 2019
Dos dels artistes més guardonats
en els premis Enderrock 2019 celebrats el 28 de febrer actuaran a
Premià de Dalt, concretament a
l’Ulisses Fest, al setembre. Es tracta d’Els Catarres i Joan Dausà. El
trio d’Aiguafreda, Els Catarres, va
treure el 2018 el disc de Tots els
meus principis i precisament per
aquest treball s’han endut el reconeixement a Millor disc de poprock. Primer premi de la votació
popular però segon de la nit per a
Joan Dausà, que després de rebre
el Premi de la crítica a Millor artista
de l’any, s’emporta el Premi a Millor
disc de cançó d’autor.
En l’edició de l’any passat, les actuacions de Blaumut i de Judit Neddermann van omplir a vessar la
plaça de la Fàbrica, espai central
d’aquest esdeveniment.
Ulisses Fest és un esdeveniment
que organitza la regidoria de Turisme i Promoció de la Vila i que està
plenament consolidat en el calendari d’activitats de Premià de Dal.
Barreja Patrimoni, Cultura, Gastronomia, Esport... tot això al voltant
d’una troballa arqueològica única al
món, el Plat d’Ulisses que es troba
al Museu de Premià de Dalt.
Font: Ajuntament de Premià de Dalt

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
recupera la figura dels serenos com a agents
cívics nocturns
El seu horari laboral és de 23.30 h
a 6.30 h, i treballaran tots els dies
excepte el 18 d’octubre, festivitat
del sereno. L’objectiu és millorar la
sensació de seguretat de la ciutadania, creant entorns de confiança.
Santa Coloma de Gramenet, 1 de març de
2019.- Aquesta nit s’ha posat en marxa el
nou servei de serenos de Santa Coloma de
Gramenet. Vuit parelles mixtes han iniciat la
seva primera ronda nocturna pels sis districtes la ciutat, iniciant la seva tasca des de la
plaça de Santa Rosa, on l’alcaldessa Núria
Parlon, a les dotze de la nit, els hi ha desitjat sort i bona feina en aquesta nova etapa
laboral que ara inicien. Amb el servei de serenos es recupera a Santa Coloma de Gramenet una figura emblemàtica d’ajut al veï-

nat durant la nit de les primeres dècades del
segle passat. L’objectiu avui és crear nous
entorns de confiança i millorar la sensació
de seguretat de la ciutadania.
‘La seguretat no està només vinculada a la
policia i la prevenció del delicte, sinó que es
tracta de tenir entorns amables; és a dir, una
ciutat ordenada i cuidada. Invertim molts recursos en el manteniment de la via pública i,
de vegades, casos aïllats, amb l’ajuda de les
xarxes socials, que amplifiquen la sensació
d’inseguretat, ens tiren per terra tota la feina
feta’, ha dit l’alcaldessa en relació a aquest
tema, que també ha destacat que aquest
any L’Ajuntament ha tornat a incrementar la
inversió en el manteniment de la via pública
en un milió d’euros, passant de 14,5 milions
durant el 2018 a 15,5 milions el 2019.
Font: Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet

Una guia francesa on trobar alta gastronomia per menys de 35 euros
Aquesta guia, fa pública una llista
amb establiments amb una “excel·lent relació qualitat-preu”
La ‘Guia Michelin’ és un recull de restaurants
de luxe i alta gastronomia, però ara han presentat la seva guia 2019 per a tots els públics, la que destaca restaurants de l’Estat i
Portugal on es menja molt bé per menys de
35 euros.
S’anomena ‘Buenas mesas a menos de 35
euros’, i aplega 407 restaurants on es pot
menjar amb una “excel·lent relació qualitat-preu”. Catalunya, és la comunitat autònoma amb més presència a la guia, seguida
d’Andalusia i el País Valencià.

La seva voluntat és ajudar els amants del
bon menjar que no es vulguin gastar una
gran xifra i seleccionar els restaurants on
això sigui possible. Aquesta és la seva edició
més econòmica, i ressenya els restaurants
que ostenten la qualificació Bib Gourmand,
que distingeix els establiments on es pot
menjar per menys de 35 euros, així com els
que estan reconeguts amb el segell Plat Michelin, que es concedeixen a “un bon menjar”.

71 restaurants a Catalunya
Entre els restaurants de Catalunya que apareixen a la guia trobem el Vivanda de Barcelona, la masia familiar Can Ferran de Sant
Quirze del Vallès o les racions de fusió del

Verat a Santa Coloma de Gramenet. A la
Costa Brava destaquen els gustos mariners
d’El Vaixell de Llançà o la creativitat del Vicus de Pals. A Girona s’ha escollit el Nu per
la seva innovació.
Al sud de Catalunya, Cal Travé de Solivella destaca pel seu ‘steak tartar’ o la tonyina a la brasa amb verdures, mentre que a
l’Hostal Colomí de Santa Coloma de Queralt
destaquen els seus plats a la brasa i un servei atent. A prop de Lleida s’ha seleccionat
l’Amoca de Linyola amb la seva cuina tradicional i l’especialitat en els plats de cargols o
les influències asiàtiques de l’Aimia.
Text basat en una informació publicada al Diari
Ara i escrita per ARA
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Els bars dupliquen la seva xifra
en dies de futbol entre setmana
El futbol és un gran aliat per al consum en hostaleria sobretot davant
grans trobades, aquells partits assenyalats en el calendari dels afeccionats als quals Nielsen, a través
del seu Horeca Digital LAB, ha posat xifres amb el seu informe “El
partit es guanya en els bars”.
Aquest estudi analitza l’impacte dels partits jugats en dimarts o dimecres el mes de
febrer, com l’anada i volta copera del clàssic
entre Barcelona i Reial Madrid i l’anada dels
vuitens de final de la Champions League en
la qual van estar immersos el club culer i la
merenga més l’Atlètic de Madrid. Asseguraque els bars que els van emetre van veure
créixer les seves vendes un 99% entre les
vuit de la tarda i les dotze de la nit respecte
a aquest mateix període en un dia de diari
sense futbol.
El partit en el bar es juga al llarg de quatre
hores. Al inici, entre les 20 hores i les 21
hores, ja es comença a consumir. Només en
aquesta estona, les vendes van augmentar
un 35%

Durant el transcurs del partit, les vendes
van créixer un 107%, però on és més notable és en el moment posterior, quan creixen
un 146%. Si l’habitual és que passades les
onze de la nit la gent ja torna cap a casa,
amb el futbol s’estén el moment de consum,
sobretot si el resultat és del gust del consumidor.
La beguda més demandada és la cervesa,
que augmenta en sis punts la seva quota de
despesa en aquestes hores respecte a dies
sense futbol. En canvi, el vi retrocedeix en
consum.
Segons Jaime Lecuona, Business Leader
de Nielsen Horeca Digital LAB, “que es
consumeix més en un bar amb el futbol és
obvi, però fins ara es desconeixia que passa
exactament durant el partit en el bar i com
impacta en aquest negoci l’emetre’l o no. El
bar que posa un altre canal no veu duplicar
el seu negoci un dimarts o dimecres de vuit
de la tarda a dotze de la nit. Ara sabem què
es perd i què hauria de potenciar per a atreure clients en aquests dies barri de consum”.
Text basat en una informació publicada a
InfoHoreca i escrita per InfoHoreca

Fòrum Gastronòmic
Barcelona comptarà
amb empreses TOP
del foodservice i
l’hostaleria

tindrà lloc en anys alterns amb Alimentària
i Hostelco, pel que afirmem que Barcelona
comptarà cada any amb una gran fira relacionada amb l’alimentació i el foodservice.
Es tractarà d’un espai de networking en el
qual participaran els principals agents nacionals i internacionals del món de la gastronomia i facilitarà les reunions de negocis.

Impulsada per la seva aliança amb
Fira de Barcelona, a través d’Alimentària Exhibitions, l’edició 2019
del Fòrum Gastronòmic Barcelona
serà la més gran celebrada fins al
moment.

J. Antonio Valls, director general d’Alimentària Exhibitions, subratlla que “empreses
molt destacades de l’alimentació, el foodservice i l’equipament hostaler ja han confirmat la seva presència en la nova etapa del
Fòrum Gastronòmic de Barcelona”.

La bona marxa de la comercialització confirma el gran acolliment que aquest saló professional està tenint per part del sector del
foodservice, l’alimentació i l’equipament
hostaler.
Empreses capdavanteres com Estrella
Damm, Tupinamba, Fada, Balfegó, Bidfood,
Friolisa, Complet Hotel, Girbau, Pordamsa o
Soublin, entre altres, ja han confirmat la seva
participació com a expositors en aquest esdeveniment.
El Fòrum Gastronòmic Barcelona, que se
celebrarà del 18 al 20 de novembre de 2019,
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Les últimes innovacions
Cuiners, caps de sala, sommeliers, pastissers, artesans i altres professionals del sector de l’alimentació, oferiran des de sessions
temàtiques a presentacions de productes i
serveis.
Per tant, la fira també funcionarà com un
gran espai de difussió de les últimes innovacions en l’àmbit de la gastronomia i el foodservice.
El Fòrum Gastronòmic inclourà propostes
especialitzades com el Fòrum Vi, que aco-

llirà les ponències dels millors experts, viticultors, sommeliers i prescriptores; el Fòrum
Dolç, un espai de divulgació que tindrà com
a eixos centrals la pastisseria, la gelateria i
la fleca; i el Fòrum Empresa, una jornada
destinada a la gestió empresarial i hotelera,
en la qual s’abordaran temes d’actualitat.
Els premis ocuparan també un lloc destacat del Fòrum Gastronòmic, que atorgarà
tres guardons, a més de promoure diversos
concursos en col·laboració amb empreses i
institucions.
Text basat en una informació publicada a
InfoHoreca i escrita per InfoHoreca

Gestió d’un restaurant
en parella: claus per a
la victòria
Macondo, insígnia de la cuina colombiana a Barcelona i gestionat per dues
parelles, és un reflex de com es poden
combinar el món dels negocis i el personal. Un reportatge de Opentable.
El restaurant Macondo -reconegut per l’excel·lència gastronòmica del Carib que aporta
als seus visitants- i OpenTable -la plataforma
líder mundial de reserves de restaurants online- comparteixen les claus de la victòria per
gestionar amb eficiència un restaurant:
Especialització i treball en equip: Un restaurant és un negoci, i per tant, el temps que
dediquem al mateix ha d’entendre’s de la
mateixa manera que si l’estiguéssim dedicant en una oficina. L’especialització és una
aposta clau però, però com es gestiona? Al
ser entre dues persones, els membres han
de conèixer quins són els seus punts forts i
centrar-se en ells per potenciar els avantatges. Des de Macondo tenen diferenciada la
part de la gestió del servei i la sala de la part
d’administració i màrqueting del restaurant.
Amb el expertise de cadascun és més senzill
saber incorporar nous conceptes i incloure
la creativitat al restaurant d’una manera que
sigui eficient per al negoci.
Dinàmiques de comunicació per a superar qualsevol repte (professional i sentimental). Un restaurant és un negoci dificultós i amb molta pressió en la gestió del di
a adia. El fet de portar la gestió entre dos,
pot semblar més fàcil per haver-hi major complicitat, però suposa un repte afegit:
és normal que existeixin discrepàncies en
les opinions sobre què pot funcionar millor
per al restaurant. Per tant, s’ha de tenir una
actitud comunicativa que permeti negociar
diferències i escoltar les idees de l’altre per
a arribar a acords. Això és un factor clau.

Diferenciar entre la vida dins i fora del
restaurant. Compartir els mateixos horaris
pot fer que es barregin la vida professional
i personal. S’ha d’establir una línia divisòria
entre el treball i la vida de parella.
“Generalment anem i tornem a casa de Macondo junts i construir aquest projecte és
alguna cosa que ens ha fet créixer molt de
forma individual i com parella”, explica Carolina Casas, sòcia i gerent del restaurant
Macondo. “Encara que en el nostre cas
tractem de restringir en la mesura del possible les converses laborals al restaurant per
a desconnectar a casa, és bo saber que si
necessites una mica d’última hora tens a la
persona que et pot ajudar uns metres de distància a casa”.
- Gestionar els temps. El fet de portar la
gestió del restaurant de la mà de la teva
parella porta amb si un obstacle: quan poder-se prendre un descans junts. En aquest
sentit, des de Macondo ens aporten una solució: construir un equip sòlid. Per a poder
tenir aquest descans junts, ha d’haver-hi un
equip darrere que s’encarregui de la gestió
en absència de l’altre. Aquest equip ha de
tenir la formació necessària per a cobrir els
buits necessaris.
“No és una tasca senzilla trobar les dates en
les quals poder prendre’s un descans de la
gestió del restaurant, no obstant això, avui
dia cada vegada és més senzill gràcies a les
oportunitats que han portat les noves tecnologies”, destaca Carolina Casas. “Gràcies
a l’ajuda de plataformes com OpenTable la
gestió del restaurant es pot continuar realitzant d’una manera senzilla i eficient sense estar físicament en el local, a més dels
avantatges de poder estar visibles per a una
major audiència o l’atreure comensals nous
i de qualitat”.
- Els detalls també compten. Igual que en
una relació, els petits detalls són els que
marquen la diferència entre un dia normal i
un dia per a recordar. Cuidar l’ambient del
local és tan important com el de casa teva.
Si repeteixes una rutina constantment el teu
projecte té moltes probabilitats de perdre
l’efecte sorpresa per al públic. En aquest
sentit, des de Macondo aconsellen saber
aprofitar les dates `naturals´ que ja tenim en

el calendari. El fet de comptar amb música
en viu amb concordes de boleros, al costat
d’un menú especial amb el seu plat estrella,
és una aposta per a transportar als comensals a la mateixa Colòmbia durant una nit
especial.
“Emprendre un projecte en parella porta
amb si molts reptes en tots els sentits, però
també suposa un procés d’aprenentatge i
creixement constant i personal molt gran”,
explica Casas. “En el món de la restauració,
i més en un país on hi ha tanta competència
en el sector com és el cas d’Espanya, si no
saps cuidar cadascun de les baules de la
cadena és pràcticament impossible portar el
teu negoci a bon port, i en portar la gestió en
parella, es veu irremeiablement reflectit en
la teva relació”.
Text basat en una informació publicada a
InfoHoreca i escrita per InfoHoreca

Els repartidors a domicili formaran part del
conveni de l’hostaleria
Aquests passaran de treballar de forma autònoma a
ser considerats com a personal laboral del sector de
l’hostaleria.
La Direcció General de Treball ha
inclòs al col·lectiu de repartidors
de menjar a domicili, en l’Acord
Laboral Estatal d’Hostaleria
(ALEH), segons s’ha publicat en el
Boletín Oficial del Estado (BOE).
Per a empreses com Deliveroo o
Glovo aquesta modificació suposa
que aquests passin de treballar de
forma autònoma per a aquestes
companyies.
Text basat en una informació publicada a InfoHoreca i escrita per
InfoHoreca
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Augmenta la vigilància laboral al sector horeca
Els sectors econòmics l’activitat
dels quals està subjecta a períodes
d’estacionalitat, estan sent vigilats
per la inspecció laboral des que
el Ministeri de Treball donés llum
verda, al Pla Director per un Treball Digne 2018-2020, que incloïa
mesures de xoc per a controlar
possibles incompliments legals en
matèria de contractació temporal i
a temps parcial.
A la publicació del Pla Director li va seguir
l’advertiment per carta a empreses presumptament sospitoses d’incomplir les
seves obligacions en matèria laboral i ara
comencen a conèixer-se les dades de les
accions d’inspecció i sancionadores adoptades pel Ministeri de Treball. Aquestes accions pretenen regularitzar, principalment,
els contractes que poguessin estar subscrits
en frau de llei.
Els efectes del Pla Director han estat històrics ja que, després que el Govern enviés
a l’agost 130.000 cartes a empreses presumptament incomplidores, s’han transformat 61.445 contractes temporals en contractes fixos, i s’ha incrementat la jornada
a 8.824 empleats que treballaven indegudament a jornada parcial.
A més, a les dades del Pla Director cal sumar-los els 132.501 contractes que s’han
regularitzat per les actuacions ordinàries de
la inspecció laboral, xifres que gairebé són el
doble a les que es van registrar en tot l’any
2017.
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Sota la lupa de la inspecció laboral
Que la inspecció laboral reforci la vigilància en la contractació temporal i a temps
parcial afecta especialment a empreses
hoteleres o de restauració. Precisament
l’hostaleria és el sector que aglutina el major nombre de regulacions contractuals en
aquesta fase del Pla Director, amb prop del
20% entre contractes temporals convertits
a indefinits i els augments de jornada dels
contractats a temps parcial.

Així mateix, si la Inspecció de Treball intensificarà la seva vigilància en altres aspectes,
principalment la descentralització productiva (o subcontractació de serveis) i la igualtat en l’empresa, totes les companyies, tant
del sector HORECA com d’un altre qualsevol, han de començar a diagnosticar quins
punts poden suposar un risc jurídic per a la
companyia, i corregir-los, per a evitar així les
conseqüents sancions.

A més, com a mesura transversal del Pla
Director, moltes empreses estaran sota la
lupa de la inspecció laboral si no compten
amb plans d’igualtat —si per la seva grandària són obligatoris— i, en qualsevol cas,
si les companyies no aposten decididament
per promoure la igualtat efectiva entre dones
i homes en l’empresa, evitant qualsevol supòsit de discriminació per raó de gènere.

Text basat en una informació publicada a
InfoHoreca i escrita per InfoHoreca

Dissenyar la cuina per a evitar la contaminació creuada: fonamental
per a la prevenció de les toxiinfeccions alimentàries
Una de les principals causes de toxiinfeccions alimentàries és la contaminació creuada. Aquesta es produeix per la transmissió
de microorganismes patògens d’un aliment
contaminat, normalment cru, a un altre que
no ho està i que no ha de passar per cap
tractament tèrmic addicional.
Per a evitar aquestes contaminacions, és
clau aplicar el “principi marxa cap endavant”.
És un mètode d’organització, que es fa servir en restauració, basat en un disseny de
la cuina que permeti als aliments anar sempre cap endavant, de zones “més brutes” a
zones “més netes”, sense encreuaments ni
reculades, durant la seva preparació i transformació.
Pel contrari, en les cuines domèstiques,
l’espai disponible per al magatzematge, manipulació i cocció dels aliments acostuma a
ser més limitat i això dificulta una clara diferenciació entre zones.

L’Institut Silestone ofereix algunes claus per
a aplicar el principi “marxa cap endavant” en
la cuina domèstica i poder prevenir possibles contaminacions creuades:

Rentar-se les mans després de manipular aliments crus, sobretot si a continuació
manipularem aliments ja cuinats o preparats
per a consumir.

Evitar el contacte entre aliments crus
i cuinats. Per a això, podem netejar els
equips i els estris de cuina, en canviar d’aliment i, també, utilitzar uns utensilis i recipients per a aliments crus i uns altres per a
aliments cuinats.

Evitar utilitzar draps de cuina bruts o bé
utilitzar paper de cuina d’un sol ús.

Evitar l’encreuament de residus i utensilis bruts amb aliments. No hem d’acumular residus, com els embalatges, ni utensilis
bruts, en la zona dels fogons on es vagin a
manipular els aliments.

Col·locar en el frigorífic els aliments cuinats o llestos per al consum en les baldes
superiors i els crus, com a carns i peixos, en
les inferiors.
Text basat en una informació publicada a
InfoHoreca i escrita per InfoHoreca

Evitar el contacte entre fogons o taules
de tallar brutes i aliments, principalment si
ja estan cuinats o preparats per al seu consum final.

Els espanyols són els més gasten en restauració a Europa
Els espanyols són els ciutadans europeus
que més percentatge del seu pressupost
destinen a dinar i sopar fora de casa, segons
xifres d’Oxford Economics. Espanya registra
més de 1.300 obertures de restaurants en
18 mesos. Juntament amb el desenvolupament recent en mitjans de programes de cuina, realities i concurso, s’estimula el creixement de la restauració de valor.
Així ho revela un informe de la consultora
Retail High Streets de Cushman & Wakefield, el qual destaca que el negoci de la
restauració a Espanya continua generant un
fort impacte, amb una contribució al creixement de l’economia i el turisme, al consum i
al desenvolupament cultural del país.

La restauració en creixement
En aquest sentit, entre gener de 2017 i juny
de 2018, es van inaugurar a Espanya més
de 1.300 establiments del sector de l’hostaleria i la restauració.
Les noves obertures es van concentrar en
la Comunitat de Madrid (30%), Catalunya
(17%), la Comunitat Valenciana (13%) i Andalusia (11%).

L’any 2017, Espanya va encadenar el seu
quart any consecutiu d’increments en l’obertura de nous restaurants, amb un ritme de
creixement del 7% respecte a l’any anterior,
segons dades de la consultora. L’informe
destaca que, entre 2013 i 2017, Espanya va
registrar més de 4.500 obertures.
Text basat en una informació publicada a
Hosteltur i escrita Hosteltur

“El bon moment del consum a Espanya, que
se situa en 100.500 milions d’euros de despesa en restauració en 2017, un 5,2% més
que l’exercici precedent, i preveu arribar als
106.000 en 2020, i el potent desenvolupament del sector, empenyen a l’alça la demanda per aquest segment”.
En aquest sentit, segons aquest informe,
Espanya figura com a primer país europeu
per concepte de despesa en restauració en
2017, amb un 24% del total d’Europa, seguida per Itàlia (19%) i Alemanya (17%).
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CONTROL
DE PRESENCIA
EN CUALQUIER MOMENTO
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CONTROL
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Sus empleados podrán ﬁchar fácilmente.
Potentes herramientas al alcance de su mano
para gestionar su personal de forma eﬁciente.
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*Precio sin IVA 21%.
Esta promoción incluye terminal TIMEMOTO TM-626 y
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Solicitar presupuesto personalizado de instalación, conﬁguración y formación sin compromiso.
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Traspassos
nº 1.- Restaurante con mucha clientela fija en Sant Adrià del Besòs
250 mts2 + terraza propia | 90.000€ Traspaso | 2.000€ Alquiler | Ubicado en polígono

nº 2.- Cervecería - Cockteleria con clientela en Santa Coloma de Gramenet
2 plantas | 90 mts2 | 99.000€ Traspaso | 1.200€ Alquiler | Zona centro

nº 3.- Rostiseria situada en Sant Adrià
80 mts2 | 35.000€ Traspaso | 630€ Alquiler | En pleno funcionamiento

nº 4.- Restaurante frente al mar en Premià de Mar
140 mts2 | 70.000€ Traspaso | 1.200€ Alquiler | Totalmente equipado y en pleno rendimiento

nº 5.- Bar enfrente de colegio en Badalona
90 mts2 | 24.000€ Traspaso | 650€ Alquiler | Clientela fija

nº 6.- Cafetería-pastelería con terraza en Badalona
85 mts2 | Con terraza | 40.000€ Traspaso | 1.200€ Alquiler | En pleno funcionamiento con clientela fija

nº 7.- Centro de Santa Coloma de Gramenet
45 mts2 + terraza | 39.000€ Traspaso | 1.050€ Alquiler

nº 8.- Bar con mucha clientela en Badalona
90 mts2 más sótano y terraza | 44.000€ Traspaso | 750€ Alquiler | En pleno funcionamiento

nº 9.- Bar en el centro de Badalona
80 mts2 | 30.000€ Traspaso | 400€ Alquiler

nº 10.- Bar reformado en el centro de Badalona
90 mts2 más 90 mts2 de sótano | 60.000€ Traspaso | 1.240€ Alquiler | En pleno funcionamiento

nº 11.- Restaurante en pleno funcionamiento en Badalona
170 mts2 | 120.000€ Traspaso | 1.500€ Alquiler

nº 12.- Restaurante centro de Santa Coloma de Gramenet
250 mts2 | 90.000€ Traspaso | 1500€ Alquiler | En pleno funcionamiento

nº 13.- Bar Restaurante con terraza en Montgat
95 mts2 | 100.000€ de depósito, 7.500€ recuperables | 850€ Alquiler | Totalmente equipado

nº 14.- Bar en funcionamiento al lado de colegios
95 mts2 más 50 mts2 de sótano más 8 mts2 de terraza | 53.000€ Traspaso | 1.000€ Alquiler | Equipado

nº 15.- Restaurante en polígono de Badalona
330 mts2 | 150.000€ Traspaso | En pleno funcionamiento | 140 menús diarios de Lunes a Domingo | Varios ambientes
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