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Horari especial per la nit de Cap d’Any

BARS I
RESTAURANTS

DISCOTEQUES
I SALES DE FESTA

+ 60 minuts

+ 90 minuts

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
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El marisc, o l’art d’elevar el nivell
en una bona taula

El marisc és una de les estrelles en qualsevol taula. La bona elecció d’una peça
i la seva preparació pot ser decisiva per a
atreure i fidelitzar als clients o que marxin
del restaurant descontents. Tant per al peix
com per al marisc, hi ha algunes claus per a
assegurar-se la qualitat del plat.
El peix fresc i bo és el que presenta color
brillant; gales de color vermell o rosa intens,
brillant i sense mucositat; els ulls vius; les
escates enganxades al cos i unides entre si.
La peça no ha d’estar viscosa i els filets de
la seva carn, han de ser fermes. El marisc
ha d’estar viu, si és bou de mar o llagosta o
cranc ho sabrem si mou les potes. El llamàntol té dues pinces de diferent grandària per
a tallar i triturar el seu aliment i això és el
que els diferencia de la llagosta, que té unes
llargues antenes sense pinces. A l’hora de
comparar entre dues peces de la mateixa
espècie i la mateixa grandària, la que més
pesi és la que té millor qualitat, perquè està
plena i en millors condicions.
Entre els mol·luscos, triarem els que tanquin les valves hermèticament al tocar-les.
Les cloïsses, a més de ben tancades, han de
ser de color clar, ja que les més fosques són
menys saboroses i vénen de costes africanes. Entre dos d’idèntica grandària, triarem
la que pesi més. Les navalles tenen algunes
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varietats com els ‘longueirones’ que són molt
semblant: es diferencien per la corba de l’extrem de la petxina d’aquestes, que recorden
la navalla d’un barber, tenen el to més fosc i
es trenquen fàcilment. El seu sabor és més fi
i suau que el longueirón al qual es distingeix
per la seva petxina allargada i rectangular,
sense curvatura, més blanquinosa i oberta
pels extrems, més fort i robusta.
El mes de desembre és quan trobem en
el seu millor moment la cloïssa, la petxina
de pelegrí, l’escopinya, la gamba rosada,
també escamarlans, ostres i musclos. Fa
dècades es deia que els mesos acabats en
‘-bre’ (setembre a desembre) eren els de millor sabor del marisc, però els experts no el
veuen així. Coincideix que aquests animals
són més saborosos quan no estan en època
reproductiva estiuenca.
De tots ells, els mol·luscos amb petxina no
tenen cap risc d’albergar anisakis, ja que
s’allotja en les vísceres del peix. Quant a la
resta, el consum és 100% segur si es cuinen. També recomanem prendre nota dels
consells que ens va deixar la Subdirectora
de Gestió de Qualitat de Pescapuerta, Paula
Fernández Yáñez: “si es cuina fresc, després de treure les vísceres, cuinar a 65è o
més, durant uns 7 minuts o més. Si es menjarà cru o poc cuinat (sushi, carpaccio, tarta-

re, tataki, fresa, marinat com el ceviche, en
vinagre com l’aladroc o escabetx, fumat en
fred o salat, és molt important la congelació
prèvia”.
Els musclos femella tenen més pigment
taronja. Per espècies, els de l’Atlàntic són
també més vius de color. Si es tracta d’ostres, les espanyoles tenen sabor marí, contundent i metàl·lic, mentre que, per exemple,
les franceses, ofereixen un matís més subtil,
menys fort. També la femelles de cabra tenen més sabor que els mascles, i els distingim per l’abdomen més arrodonits i amples
que en els mascles, més estrets i triangulars.
Els percebes més bruts són els que millor
sabor aporten, perquè tenen algues i petits
mol·luscos adherits al seu cos, senyal que
han crescut durant més temps.

CUINA SIMPLE SI ES TRACTA BÉ
EL PRODUCTE
Si no és fresc, mai hem de descongelar el
marisc en el microones ni aplicant calor, perquè es sobrecou molt de pressa. Cal deixarlos en la nevera durant unes 24 hores perquè conservin el sabor i la textura.
A l’hora de coure el marisc, si és possible,
l’aigua de mar és la millor opció. Si no disposem d’ella, podem fer-ho amb aigua i tirant molta sal grossa: uns 50 grams per litre.
Amb el marisc, una pista que ens destaca la
seva qualitat a l’hora de servir-lo: no ha de
fer olor de res, només a mar.
El crustaci cal obrir-lo per la meitat, del cap
a la cua, sobretot si és de gran grandària.
Aquest tall es realitza just abans d’introduir-lo en el forn o en la planxa.

Amb la llagosta i el llamàntol hem de tenir la
precaució de, si el coem sencer, lligar la cua
estirada a una *tablilla, per a evitar que es
mogui i s’enrosqui en la cassola. Una vegada cuita la cua, en haver estat estirada, oferirà una imatge més atractiva i tindrà major
envergadura. A les gambes i els llagostins
també se’ls introdueix un escuradents o una
broqueta en la cua per a evitar la seva curvatura en preparar-los a la planxa.
Els escamarlans surten bones coent tres
minuts, si es vol conservar la seva carn delicada. A la planxa: un parell de minuts per
cada costat. Si les obrim abans e coure,
tallant la membrana ventral, es pelen més
fàcilment.
Els llagostins estan saborosos bullits tres
minuts en aigua bullint amb sal i llorer, que
els dóna una mica d’aroma. És bo llevar-los
el fil negre que recorre el llom.
Llagosta i llamàntol: cal deixar-los coure
durant 15 minuts. Després obrim la closca
prop de la cua perquè escorri l’aigua. Si es
couen amb una base de brou, surten encara
més deliciosos.
La cabra de mar necessita 20 minuts de
cocció, amb aigua i sal o amb brou. Podem
fer servir també herbes aromàtiques per a
potenciar el seu sabor i fins i tot perfumar
amb vi blanc o vinagre de sidra. Si perd una
de les seves pinces, cobrim l’obertura amb
una bola de pa perquè no s’ompli d’aigua.
Els percebes es posen en una cassola amb
aigua freda al foc. Quan bull, se’ls deixa un
minut i mig i se’ls tira una mica de sal grossa.
Amb les nècores fem el mateix: en aigua
freda i, quan arrenca a bullir, calculem entre
7 i 8 minuts.
Si es tracta de musclos, cloïsses o tellerines,
els submergim en aigua, els llevem l’aigua i,
si alguna peça té la boca oberta, la descartem perquè pot estar dolenta. Per a netejar
els musclos, arrenquem la barba abans de
bullir-los.
Text basat en una informació publicada a
HosteleriaDigital.es i escrita per Redacción HD
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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.

¡SACA EL MAYOR PARTIDO A
TU NEGOCIO!

HASTA 150€ DE
DESCUENTO POR
SU VIEJA
REGISTRADORA

*Del 1 de diciembre de 2019 al 29 de febrero al 2020, consultar
condiciones en: info@regis3.es
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T. 936 653 205

C/ Bruc 150 Barcelona,
936 653 205
info@regis3.es

PLAN
RENOVE*
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Autònom de baixa:
he o no he de pagar cuota?
La normativa ha canviat recentment, i
sorgeixen dubtes entre el col·lectiu sobre
la fórmula exacta per a abonar les quotes
adequadament quan s’està de baixa.
Pel que fa al pagament de quotes durant
la baixa per malaltia o incapacitat temporal, l’autònom queda alliberat de pagar les
quotes d’autònoms a partir del segon mes
de baixa, la qual cosa suposa un important
alleujament per a aquells professionals que
es trobin en tal situació. Així ho determina el
Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions
públiques i altres mesures urgents en
matèria social, laboral i d’ocupació.
Per a determinar a partir de quin moment la
Mútua col·laboradora de la Seguretat Social
assumeix el pagament de la teva quota d’autònoms cal remetre’s a la data de baixa per
Incapacitat Temporal:
Si la baixa mèdica està datada a partir de
l’1 de gener de 2019, la Mútua ha de fer-se
càrrec del pagament de la quota una vegada passats 60 dies des d’aquesta data de
baixa.
Si la data de baixa mèdica és anterior a l’1
de gener de 2019, el naixement del dret a
la prestació està determinat per la cotització
per cessament d’activitat que, si bé és cert a
partir de l’1 de gener de 2019 és obligatòria
per als autònoms, abans d’aquesta data era
voluntària

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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SERVEIS GRATUÏTS

Sempre és un bon
moment per millorar

El Gremi posa a disposició dels seus
agremiats serveis i avantatges gratuïtes.
També ofereix serveis especialitzats amb
preus ajustats. Cursos formatius subvencionats per motivar la formació continua i
el reciclatge, aconseguint augmentar la
competitivitat i la professionalitat.

I també...

Consulta i informació de les normatives
FES DEL TEU NEGOCI LA TEVA
PASSIÓ
Consulta i informació sobre Lleis i Drets

Traspassos

Tramitació d’Ocupacions de la via pública
Tramitació d’Autoritzacions Sanitàries
Assessoria Fiscal, Laboral i Tècnica
Càlcul de jubilació

GESTORIA LABORAL
I FISCAL ESPECIALITZADA
Borsa EN EL SECTOR
Atenció DE
Cursos
personalitzada
de treball
gratuïts
L’HOSTALERIA

Assessorament en contractes
Assessorament sobre la Societat d’Autors
Inserció d’espai publicitari a Facebook
Circulars informatives
Revista trimestral gratuïta
Cursos per l'Hostaleria
Cartells obligatoris d’informació en català

TOTS ELS SERVEIS QUE
NECESSITES, AL TEU ABAST.

Placa informativa del local, horari...
Llistes de preus

Carnet de
Col·laboracions
Demana’ns
pressupost! Publicitat a la
Revista del Gremi
manipulador
externes
d’aliments

Fulls de control de neteja, temperatures...
Guia breu d’informació alimentaria,
cartell imatges d’al·lèrgens,
enviament símbols al·lèrgens via mail.

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
Compra - venda
i traspassos d’establiments

El personal del gremi està especialitzat en normativa d’Hostaleria.
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
twitter.com/GremiHostaleria
facebook.com/gremight
facebook.com/GremiHostaleria
www.ght.cat
gremihostaleria.es
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El seu negoci d’hostaleria més segur que mai amb
RUVA Seguridad
RUVA Seguridad és una empresa dedicada a la Instal·lació i Manteniment de
Sistemes Contra incendis i Sistemes de
Seguretat, apostem per la qualitat, bons
preus, i per sobre de tot, la satisfacció
dels nostres clients, complir amb la normativa vigent, el bon tracte, i la cura en
tot el que fem.
RUVA Seguridad, empreses d’alarmes
El nostre equip està format íntegrament per
tècnics qualificats i professionals amb àmplia experiència en el sector. Treballem cada
dia per a continuar innovant i millorant els
serveis que oferim, prova d’això és la participació activa en les associacions més importants del sector.
Instal·lació i Manteniments d’Extintors
RUVA Seguridad
RUVA Seguridad, també som una empresa
d’extintors dedicada a la instal·lació de sistemes contra incendis i manteniment d’extintors. El nostre equip de tècnics especialitzats compta amb una àmplia experiència en
el sector i coneix totes les normatives aplica-

bles actualment és per això que tots els nostres serveis de manteniment, instal•lacions,
reparacions i revisió d’extintors compleixen
amb tots els requisits legals vigents.
Participem de manera activa amb el gremi
de Carregadors i Mantenidors d’Extintors
i de Sistemes Contra Incendis de Catalunya (GRIMEC), així com amb l’Associació
Espanyola d’Empreses d’Instal·ladors i
Mantenidors de Sistemes contra incendis
(AERME) i estem registrat amb el número:
RASIC-005003356.
Càmeres de videovigilància
A RUVA Seguridad, duem a terme la venda,
la instal·lació i el manteniment de solucions
per a la seguretat en tota mena de localitzacions, enfocant-nos de manera molt especial
en les càmeres de vigilància i càmeres de
seguretat.
No deixin de visitar la nostra secció de promocions amb articles de videovigilància a
Barcelona, on amb tota probabilitat trobaran
un pack que s’ajusti a la seva mesura i al

seu pressupost, sempre al millor preu, amb
la major fiabilitat i amb les màximes garanties possibles, de les quals només gaudiran
en una empresa tan experimentada i especialitzada com és RUVA Seguridad.
A RUVA Seguridad, oferim un servei 100%
personalitzat, amb la finalitat de poder brindar a tots els nostres clients les millors i més
noves solucions, adaptant-nos a tota mena
d’espais sempre amb els dispositius més fiables i avançats del sector, que ens oferiran
les més altes cotes de seguretat tant en la
nostra llar com en el nostre negoci.
A més, a RUVA Seguridad, comptem amb el
nostre propi servei d’Atenció Urgent, durant
les 24 hores del dia i tots els dies de l’any.
Contactin amb nosaltres en el telèfon 93 464
79 69 i els assessorarem de manera totalment gratuïta.
Per més informació:
https://www.ruvaseguridad.com/
C/ Sant Bru, 74, Badalona, Barcelona
(34) 93 464 79 69 - info@ruvaseguridad.com

El restaurant Angle, de Jordi Cruz, aconsegueix la segona estrella Michelin
l’aposta hi ha el talent de Jordi Cruz, juntament amb el seu deixeble Alberto Durà, que
n’és el cap de cuina.
Cruz suma d’aquesta manera una altra
en un dels seus restaurants, després que
l’ÀBaC mantingui les tres que tenia.
A Catalunya, mantenen la màxima distinció
El Celler de Can Roca, el Lasarte i l’ÀBaC.
Primera estrella per a tres establiments
catalans

Tres restaurants catalans sumen la primera estrella: Aürt i Cinc Sentits, a Barcelona, i Deliranto, a Salou

Tres restaurants catalans han entrat a l’olimp
Michelin amb una estrella. Són Aürt i Cinc
Sentits, a Barcelona, i Deliranto, a Salou.
D’Aürt, situat a l’Hotel Hilton Diagonal, en
destaca la cuina “moderna i tècnica” que
elabora en aquest espai singular Artur Martínez. Aquest xef ja va obtenir la distinció de
l’estrella pel Capritx, de Terrassa.

La gastronomia catalana suma noves estrelles Michelin. La prestigiosa guia francesa ha
reconegut amb dues estrelles el restaurant
Angle, de Barcelona.

El Cinc Sentits recupera l’estrella que va
perdre l’any passat -després de 10 anys
de mantenir-la- per tancament i trasllat. La
distinció ve per la reinterpretació de la cuina
catalana que fa el xef autodidacte Jordi Artal
i que posa en valor la matèria primera.

El restaurant es presenta com un local “d’alta gastronomia per a cada dia”. Darrere

El premi per a Deliranto reconeix la proposta
“molt original i creativa” del xef Josep More-
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no, que “il·lustra a la taula un conte clàssic”.
Han perdut l’estrella que tenien La Barra de
Carles Abellán, de Barcelona, que fa poc
es va traslladar a l’Hotel Vela de Barcelona.
També la perden Els Brancs, de Roses, i Terra, de S’Agaró.
El restaurant Gaig, de Barcelona, també ha
perdut la distinció per tancament i trasllat.
La nova tercera estrella, a Cantàbria
Només un restaurant nou entra en la categoria de tres estrelles Michelin aquest 2020:
Cenador de Amós, a Villaverde de Pontones, a Cantàbria, del xef Jesús Sánchez.
En total, a tot l’estat hi ha 11 restaurants amb
tres estrelles; 36 restaurants amb dues, dels
quals n’hi ha sis de nous, i 194 restaurants
amb una estrella, 23 dels quals són nous.
Els nous Big Gourmand catalans
Big Gourmand és la categoria de Michelin
amb què els inspectors reconeixen els restaurants que fan bona gastronomia, sense
arribar a l’estrella, a un preu moderat.
A Catalunya, han aconseguit la distinció els
restaurants Cruix i Saó, de Barcelona; el
Pocavergonya, de Girona, i el Quatre Vents
3.0, d’Hostalric.

GUSTAVO CABRERA
Tecnico Comercial
Tel: 675 94 97 45

SERVEIS GRATUÏTS
El Gremi posa a disposició dels seus agremiats serveis i avantatges gratuïtes. També
ofereix serveis especialitzats amb preus ajustats. Cursos formatius subvencionats per
motivar la formació continua i el reciclatge, aconseguint augmentar la competitivitat i la
professionalitat.

Traspassos

Borsa de treball

Atenció personalitzada

Carnet de
manipulador d’aliments

Col·laboracions
externes

Publicitat a la
Revista del Gremi

I també...
Consulta i informació de les normatives
Consulta i informació sobre Lleis i Drets
Tramitació d’Ocupacions de la via pública
Tramitació d’Autoritzacions Sanitàries
Assessoria Fiscal, Laboral i Tècnica

Cursos gratuïts

Càlcul de jubilació
Assessorament en contractes
Assessorament sobre la Societat d’Autors

Inserció d’espai publicitari a Facebook
Circulars informatives
Revista trimestral gratuïta
Cursos per l'Hostaleria
Cartells obligatoris d’informació en català
Placa informativa del local, horari...
Llistes de preus
Fulls de control de neteja, temperatures...
Guia breu d’informació alimentaria,
cartell imatges d’al·lèrgens,
enviament símbols al·lèrgens via mail.

El personal del gremi està especialitzat en normativa d’Hostaleria.
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
twitter.com/GremiHostaleria
facebook.com/gremight
facebook.com/GremiHostaleria
www.ght.cat
gremihostaleria.es

Neix la primera app dedicada a localitzar als
restaurants de menú més propers i amb la millor
oferta gastronòmica
Poc s’ho pensava aquest emprenedor quan
molts migdies en visites de feina anava a diferents ciutats de Catalunya i a la hora de
dinar buscava i buscava restaurants amb
menú: molts tenien el preu massa alt pel que
buscava, d’altres el tipus de cuina no li acabava de fer el pes... i així se’n va a donar
perdia molt temps buscant i buscant i que
era absurd no trobar cap solució web capaç
de localitzar els restaurants amb menús més
propers.
Ja ho diuen que la gana aguditza l’enginy...
I, tal dia com avui, l’Eduard de la Iglesia va
decidir idear la primera app dedicada, precisament a això, a localitzar restaurants amb
menús. A través d’aquesta senzilla aplicació
pots saber quins restaurants tens més a la
vora, quin menú ofereixen i a quin preu. Tan
senzill com això.

Ja no fa falta deambular pel carrer, anant de
restaurant en restaurant a fer el xafarder.
Menumenu ofereix descomptes als agremiats que vulguin formar part de la comunitat de restaurants que hi ha a l’app. Pel
creador, és una fórmula molt senzilla pel
restaurador: pot publicar el seu menú en dos
passos i guanyar nous clients cada dia.
Trobareu més informació a la web
www.menumenu.es
La app està disponible per Android,
a Google play, i per iOS, a l’App Store.

..
2
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Vols que la gent del teu voltant sàpiga
el que fas de menú del dia?
Descarrega’t Menumenu i en sols
3 passes tindràs el teu menú
publicat
Dona’t d’alta amb el cupó
PROMOGHT
i gaudeix d’un 12% de descompte
PER SEMPRE
*Sols membres actius del GHT

info@menumenu.es | 657 582 466 | www.menumenu.es |

f

facebook
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La coliflor aporta nutrients
i versatilitat per a cuidar la salut
La coliflor és un membre de la família dels
vegetals crucífers, com a bròcoli, cabdell, *rúcula, col arrissada, col xinesa, col de
Brussel·les, créixens, nap, rave o la fulla de
mostassa. Es recomana prendre-la de forma
regular en l’alimentació perquè conté una
alta varietat de nutrients, incloent vitamines,
minerals, antioxidants i altres fitoquímics.
En un local d’hostaleria, la coliflor aporta una
gran versatilitat, ja que es pot menjar crua,
en amanides, en forma de puré o cuinada.
Els experts citen una desena de beneficis
saludables de la coliflor, que permeten descriure-la com un súper aliment: el sulforano
que conté ajuda a tractar i prevenir alguns
tipus de càncer, a més d’impulsar la salut del
cor en millorar la pressió arterial i la funció
renal; els seus nutrients ajuden a controlar
inflamacions; és rica en vitamines, minerals i antioxidants; millora la salut del cervell
gràcies al pujol, una vitamina B; enforteix la
capacitat per a desintoxicar el cos i també
aporta fibra que regula l’aparell digestiu.
L’origen de la coliflor està lligat a la mar
Mediterrània, concretament al seu vessant
oriental, on es troben Àsia Menor, Líban i Síria com a referents històrics d’aquesta verdura, des del segle IV a. C. En l’actualitat
existeixen altres hipòtesis que l’associen a
una única espècie provinent de la forma silvestre, introduïda en aquesta àrea des de la
façana atlàntica europea.

Igual que passa amb altres aliments, al principi era utilitzada simplement com a fàrmac
natural per a alleujar els maldecaps o la diarrea. Els romans van començar a conrear-la
per a la seva producció, comercialització i
consum. Així, a causa de les innombrables
conquestes durant la seva època imperial i
als intercanvis comercials que mantenien, la
van introduir en alguns països riberencs del
Mediterrani.

Molt més tard, en el segle XVI, s’estén per
Anglaterra i França. A Espanya, es coneix
aquesta verdura en el segle XVIII.
En l’actualitat el seu consum es troba estès
per pràcticament tots els racons del globus
que posseeixen climes temperats, encara
que és la Xina el principal productor, juntament amb l’Índia.
Àsia produeix i ven el 75% de les coliflors
que es consumeixen en tot el planeta. A Europa, on es conrea el 16% del total, la llista
l’encapçala França amb prop de 25.300 ha,
quedant Espanya en cinquè lloc amb més de
9.000 ha (200.000 tones).
Són moltes les receptes que es poden preparar amb aquest ingredient tant versàtil.
Pot preparar-se al vapor, rostida, fregida, estofada, bullida o gratinada. Menjar-se sola,
com a protagonista única del plat, servir de
guarnició de carns i peixos o aparèixer com
a ingredient, en plats quotidians del nostre
dia a dia.
Text basat en una informació publicada a
HosteleriaDigital.es i escrita per Redacción HD
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Loteria de Nadal
Us recordem que ja tenim el número
de la loteria de Nadal del Gremi!
Molts dels nostres agremiats Bars i
Restaurants col·laboreu amb nosaltres
en la venda de participacions.

Si encara no ets un d’ells, fes la teva
reserva per telèfon i te la portarem al
teu local. No et quedis sense!
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Calendari laboral 2020

Badalona
11 Maig
1 Juny

Sant Adrià de Besòs
1 Juny
8 Setembre

Santa Coloma de Gramenet
1 Juny
24 Setembre

Barcelona
1 Juny
24 Setembre
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El Masnou
1 Juny
29 Juny

Alella
1 Juny
1 Agost

Montgat
23 Abril
1 Juny

Teià
1 Juny
11 Novembre

Vilassar de Dalt
29 Abril
1 Juny

Vilassar de Mar
1 Juny
25 Juny

Premià de Mar
24 Febrer
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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L’hostaleria elabora un
mapa de riscos laborals
Acció de millora sobre els riscs
laborals específics en el sector de
l’hostaleria
Com a continuació de la posada en marxa
de les actuacions de l’acció AS2018/0118
finançada per la Fundació Estatal per a la
Prevenció de Riscos Laborals, s’està desenvolupant un mapa de riscos laborals específics del sector de l’hostaleria, així com uns
cartells divulgatius amb l’objectiu de millorar
en la seva prevenció.
En els treballs previs que s’estan duent a terme destaquen aquestes fases:

1. ESTUDI
DOCUMENTAL
PREVI
Estudi documental previ, amb la recopilació
exhaustiva, classificació i anàlisi d’informació provinent de fonts institucionals i de fonts
documentals i estadístiques, amb informació
referent a l’estructura sectorial, mercat de
treball, les particularitats de la seguretat laboral i la prevenció de riscos laborals i dades
referents a sinistralitat del sector.

2. ESTUDI
DE CAMP
Estudi de camp. Es començaran a realitzar
de manera imminent un total de 15 visites
en les comunitats autònomes d’Andalusia,
Catalunya i Madrid a treballadors d’establiments d’hostaleria, amb la finalitat d’obtenir
una aproximació, el mes fidel possible, de la
seva situació actual respecte a la prevenció
de riscos laborals en les diferents tasques
que realitzen tant cambrers com cuiners, en
ser aquests els llocs més representatius del
sector de l’hostaleria. Per a aquestes visites
s’ha dissenyat un check-list dels riscos laborals punt físics, ergonòmics o psicosocials.
Aquestes visites també serviran per a recaptar de primera mà la informació sobre els riscos laborals que perceben dels treballadors,
així com la seva opinió i experiència respecte a aquestes.
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ENQUESTES
En paral·lel a les visites, i per a completar la
informació recaptada en aquestes, es realitzaran un total de 50 enquestes als treballadors per a identificar els riscos laborals als
quals estan exposats. D’aquesta manera,
els materials obtinguts reflectiran d’una manera molt fidedigna els factors de riscos presents en el sector i puguin així, ser d’utilitat a
empresaris i treballadors del sector.
Entre altres, es tindran en compte els següents aspectes:
Evolució de l’ocupació en el sector.
Evolució de la sinistralitat.
Gestió de la prevenció en l’empresa:
- Modalitat de la gestió de prevenció de
riscos laborals.
- Formació i informació dels treballadors.
- Vigilància de la salut.

Informació tècnica:
- Mesures contra incendis.
- Zones d’emmagatzematge.
- Ordre i neteja.
- Condicions ergonòmiques.
- Condicions ambientals

3. GRUP
DE TREBALL
Una vegada recopilada tota la informació,
tant a través de les visites presencials com
l’obtinguda per mitjà de les enquestes, s’organitzarà un grup de treball amb empresaris
hostalers i responsables de prevenció de riscos laborals del sector per a discutir la informació obtinguda i treure conclusions.
Els resultats obtinguts s’inclouran en l’Estudi
documental previ: ‘contextualització dels riscos laborals en el sector d’hostaleria’.

4. CARTELLS
DIVULGATIUS
S’elaboraran un total de 6 cartells divulgatius relacionats amb els riscos laborals que
ens podem trobar en bars i restaurants. Les
temàtiques seran les següents:
Sobreesforços: manipulació de càrregues
i procediments especials per a la seva manipulació, postures forçades.
Agents materials tallants: ganivets, tallaembotits, etc.
Contactes tèrmics: Cremades.
Manipulació d’agents químics.
Riscos psicosocials relacionats amb el ritme, la càrrega de treball i la comunicació.
Promoció de la salut i hàbits saludables.
Els productes finals seran distribuïts a totes les associacions integrants d’Hostaleria
d’Espanya i publicades en les pàgines web
i xarxes socials perquè puguin ser descarregades pels seus associats. Tota aquesta
informació es podrà consultar en la pàgina
web: www.prevencionparahosteleria.es
Text basat en una informació publicada a
HosteleriaDigital.es i escrita per Redacción HD

Assesor gestió i eficiencia energètica
Comparativas y gestión para el ahorro en facturas de luz y gas
Revisión anual comparando las mejores tarifas del sector
para luz y gas de acuerdo a cada tipo de suministro
Control anual de maxímetros
para pagar solo por la potencia
utilizada
Presupuestos baterías de
condensadores para eliminar
reactivas
Paneles solares para autoconsumo
Asesoramiento personalizado integral:
cambios domiciliación bancaria, cambios
de tituralidad, tramitación CIE, BRIE...
Gabriel Millan · 696960490
gabriel@rlvconsulting.es · gcomercial.com
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Nous agremiats

Avda. Marqués de Montroig, 65 - Badalona
93 706 89 50 - www.pacospizza.es

Roger de Flor, 95 - Badalona
93 387 02 30 · eldivuit@gmail.com
@eldivuit

Riera de Targa, 27 · Vilassar de Dalt
938 288 555 - 683 558 983
calturubraseria@gmail.com

Bruc nº1 i Rambla del Fondo nº8
Santa Coloma de Gramenet
931 192 401

Passeig Antoni Borrell, 13 - Alella
93 540 17 94 - 696 407 763
www.elsgarrofers.com

Carrer del mar 35 - Montgat
93 469 13 75 - www.elmirall.es
info@elmirall.es

Sant Jeroni 35, local 1 - 93 12 94 253
Santa Coloma de Gramenet
www.restaurante-le-capere.eatbu.com

Carrer de Còrsega, 21 - Badalona
93 176 94 94
www.lavendettapizza.com

Rafael Casanovas, 107 - Santa Coloma
Gramenet - 935 315 611 - 664 328 977
@chemontevideo.santacoloma

22

Restaurant
CAPRICORNIO
Platja de Sant Joan (al costat de l’espigó)
Montgat - 619 70 49 88 - @milolasmontgat
www.milolasmontgat.com

Especialidad en torradas
C/ Pérez Galdós, 14 - Badalona

Especialidad en tapas
C/ Navata, 63 - Badalona

Rambla de Sant Sebastià, 57
Santa Coloma de Gramenet
605 17 05 12

C/ Arnús, 50 - Badalona
Abierto de lunes a sábado
@arnus.50

Francesc Macià, 17 - Badalona
936 459 984

Francesc Macià, 37 - Badalona
931 715 401

Av. Martí Pujol, 83 - Badalona
93 464 37 41

Plaça Ajuntament 9, Alella
93 750 56 79
info@calbarquer.es
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Nous agremiats

C/ Francesc Layret, 28 - Badalona Centre
689 533 862

Rambla del Fondo, 2-6
Santa Coloma de Gramenet
www.saborati.net - 616 02 57 54

RESTAURANT ERMITA DE SANT MARTÍ
Especialidad en tapas y menú
Avinguda Jordana, 72 - Montgat

C/ Francesc Layret 79, Badalona
93 384 82 02

Carrer Sant Josep, 22
Santa Coloma de Gramenet
93 730 97 73

Carrer Anselm Clavè, 10 - Tiana
934 61 86 65
revolttiana@gmail.com

Av. Lloreda, 33 - Badalona
93 397 69 17

Carrer Gaietà Soler, 6-12 - Badalona
617654945

Carrer Marina, 115 - Montgat
934 69 41 02
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Restaurant
JERUSALEN

Carrer del relllotge, 1
Santa Coloma de Gramenet

Ibéricos y torradas
Avda. Puig Fred, 34 - Badalona
933 83 76 18

C/ Ribes i Perdigó, 9-11 - Badalona
644 63 44 64 - info@espaiclassual.com
www.espaiclassual.com

ENCARA NO
ETS AGREMIAT?
Apareix a la propera revista!
Fes-te agremiat
i gaudeix de totes les
avantatges que t’oferim.
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Actualitat
Recomanacions pel consum de peix per presència de mercuri
L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària (AESAN) ha publicat unes noves recomanacions de consum de peix per presència
de mercuri. En aquestes noves recomanacions:
Amplia fins els 10 anys l’edat dels nens que
han d’evitar el consum de les espècies de
peix amb alt contingut de mercuri.
Recomana els nens entre 10 i 14 anys limitar
el consum de les espècies d’alt contingut en
mercuri a 120 grams al mes.
La presència de metil mercuri en peix i els
seus efectes sobre el sistema neurològic en
desenvolupament han fet que la Unió Europea hagi establert límits màxims de presència en els aliments i també que les Agencies

de Seguretat Alimentària donin recomanacions de consum a la població i als grups
vulnerables com les dones en edat fèrtil,
embarassades i els nens de curta edat.
A Catalunya, l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) porta a terme des
de l’any 2000 un Estudi de Dieta Total per
estimar l’exposició a diversos contaminants
a través de la dieta de la població de Catalunya. Derivat d’aquest estudi, des de l’any
2008 es faciliten recomanacions per a les
dones embarassades i edat fèrtil i nens en
relació al consum de peixos predadors en
els Centres d’assistència primària (CAP),
per mitjà de la guia per a embarassada i en
un vídeo divulgatiu que es canalitzen en les
pantalles del CAP.

Embarassades, les que planifiquen quedar-se embarassades o es troben en període de lactància i els nens de 0 a 10 anys:
evitar el consum d’espècies de peix amb alt
contingut de mercuri (peix espassa, tonyina,
tauró i Luci).
Nens entre 10 i 14 anys: Limitar el consum
d’espècies de peix amb alt contingut de mercuri a 120 grams al mes. En relació a les espècies amb baix i mig contingut en mercuri,
recomana un consum de 3-4 racions de peix
a la setmana, amb variació d’espècies entre
peix blanc i blau.
Text basat en una informació publicada a
FIHR.cat

L’hostaleria es manté per sobre de 1,7 milions de
treballadors
L’hostaleria va superar a l’octubre 1,7 milions de treballadors afiliats a la Seguretat
Social, un 2,9% més que en el mateix mes
de l’any anterior, segons les dades del Ministeri de Treball. Aquesta xifra suposa un

AESAN ha actualitzat, en base a nova evidència científica disponible, les recomanacions per a la població vulnerable:

increment per sobre de 47.000 treballadors
respecte a octubre de 2018.
En les activitats de restauració els afiliats
van augmentar un 3,1%, amb més de 1,3

milions de treballadors, 40.000 més que fa
un any. L’augment va ser superior tant respecte al que va tenir lloc el mes anterior, com
al d’un any enrere.
L’allotjament va evolucionar a menor ritme,
un 2,1%, creixement interanual més moderat que el del mes anterior i més d’un punt
per sota que el d’octubre de 2018.
Text
basat en una informació publicada a FIHR.cat
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Menjars testimoni: ¿de què serveixen en hostaleria? ¿Has utilitzar-les?
Què són els menjars testimoni?
Els menjars testimoni són petites mostres
representatives (racions individuals) de el
mateix origen que els plats que es preparen
en un establiment, que es mantenen refrigerades i congelades durant com a mínim
5 dies . Aquests plats testimoni han d’estar
identificats de forma clara amb nom i data.
Així es possibilita que, en cas de brot d’origen alimentari, es dugui a terme un estudi
epidemiològic per poder detectar el local i
l’aliment causant, i d’aquesta manera poder
establir un diagnòstic definitiu i un tractament
eficaç, així com demanar responsabilitats legals. També per motius epidemiològics, és
més fàcil analitzar un aliment que les mostres clíniques en les intoxicats, de manera
que es pot saber abans el tipus de patogen
causant de la malaltia i així poder tractar el
més aviat possibles als malalts.
La recollida del menjar testimoni s’ha de fer
en condicions de asèpsia , de manera que la
mostra s’ha de prendre en el moment més
proper al seu consum (per assegurar que
reuneix les mateixes condicions que la que
ha estat consumida) . Està menjar ha de ser
dipositada en un recipient diferent per cada
un dels aliments elaborats, usant coberts
nets i amb guants en cada un dels processos, i emmagatzemada en un lloc segur al
congelador, per evitar que sigui manipulada
o destruïda accidentalment, i facilitar la seva
localització ràpida i segura. Fins i tot hi ha
sistemes murals específics amb mòduls de
classificació i emmagatzematge en ambient
estèril de mostres testimoni que poden penjar-se o col·locar-se en les prestatgeries dels
congeladors, minimitzant així errors. D’està
manera es poden posar a disposició de l’autoritat sanitària en cas d’inspecció, per analitzar-les al laboratori.

Qui està obligat a disposar de menjars
testimoni?
Com la matèria de seguretat alimentària és
competència de les Comunitats Autònomes
(les “autoritats competents” segons el Reial
Decret), cadascuna pot definir a quins establiments exigir la disponibilitat de menjars
testimoni segons el risc, el tipus d’elaboració de productes alimentaris que duguin a
terme, del seu sistema d’autocontrol i de el
públic a què vagin dirigits.
Normalment es tracta d’empreses de càtering per a empreses, menjadors escolars,
residències de gent gran, campaments
d’estiu, refugis de muntanya, etc., o per a
subministrament a mitjans de transport que
elaborin més de 50 menús a el dia, ja que
el nombre de afectats potencials d’una toxiinfecció alimentària és molt més gran que
en empreses alimentàries d’una altra índole. També sol requerir a establiments que
elaborin menjars preparats per encàrrec a
col·lectius i amb menús idèntics (casaments,
comunions, menjars d’empresa, etc.), o a
restaurants que elaborin una gran quantitat
de menús a el dia.
En el cas de Catalunya en la Guia
de Pràctiques Correctes d’Higiene
per a Restaurants de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària, en
què participa SAIA, s’especifica en
l’apartat de “Processos: emplatat i
servei” que sempre que un establiment de restauració elabori grans
quantitats d’un mateix plat per a un
mateix servei, cal prendre mostres
testimoni per analitzar en cas de
toxiinfecció alimentària.

Les comunitats autònomes, a més, també poden establir una grandària de mostra
concret, o un període mínim de conservació
diferent a què apareix en el Reial Decret,
com és el cas de Castella i Lleó , que indica que les menjars testimoni han de ser de
150 g cadascuna i que s’han de conservar
en congelació segons el cas almenys 5 dies
. També poden afegir que les mostres recollides poden usar-se a posteriori per a processos interns d’autocontrol de l’empresa
alimentària, com la verificació i la validació
d’un sistema d’APPCC. / Text basat en una

informació publicada a FIHR.cat

Els responsables de les empreses, a més,
han de portar un registre dels diferents plats
servits cada dia per poder acarar que coincideixin amb els àpats-testimoni emmagatzemades.
Aquesta norma es regula en el REAL DECRET 3484/2000, de 29 de desembre, pel
qual s’estableixen les normes d’higiene per
l’elaboració, distribució i comerç de menjars
preparats, i també mitjançant normatives autonòmiques, ja que la seguretat alimentària
és una competència cedida a les comunitats
autònomes.
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El 43% dels moments de consum de vi té lloc en
bars i restaurants

Els caps de setmana i festius són els moments de major consum de vi, especialment
el diumenge, en concret el 26% dels actes
de consum, enfront del 19% de la cervesa,
segons mostra el “Mapa Motivacional del
Consumidor de Vi a Espanya» promogut
per l’Organització Interprofessional del Vi
d’Espanya, en col·laboració amb l’empresa
*BMC *Strategic *Innovation i en el qual han
participat més de 1.800 persones.
L’estudi, basat en l’anàlisi de més de 3.500
ocasions de consum, posa en relleu el rol del
vi com a facilitador d’experiències de gaudi
en companyia. El sentit de pertinença seria
un dels principals espais motivacionals per
al consumidor de vi amb un 17%, al costat
del d’alliberar-se, que ocuparia un 18%.
“Prendre un vi com a excusa per a compartir
més temps amb els teus amics és una de
les principals raons que assenyalen els enquestats, dada que evidencia el caràcter social i de nexe cultural que se li atorga al vi”,
assenyala Cor Ramos, directora de Màrqueting de la Interprofessional del Vi d’Espanya.
El 43% de les ocasions de consum es pro-

dueix fora de la llar, enfront del 54% que tenen lloc a casa. En aquest aspecte, els establiments tradicionals (36%) i les terrasses
a l’aire lliure (24%) són les ubicacions preferides per al gaudi d’aquesta beguda, seguides dels llocs elegants i sofisticats (12%) i
els íntims i acollidors (8%).
Els menjars o els sopars concentren la major
part dels moments de consum de vi. De fet,
el menjar es troba present en més d’un 86%

dels actes de consum, posicionant-se com
un valor molt present en la gastronomia i tradició culinària a Espanya. Quant a la mena
de menjars amb les quals s’acompanya, el
vi es distingeix per un major consum quan
tenim davant un plat de carn (26%), de peix
(16%) o paella (14%), mentre que les cerveses destaquen en els aperitius i tapes.

exaltador de moments quotidians, en el qual
aquesta beguda serveix com a acompanyament de les activitats del dia a dia. Mostra d’això és que la meitat dels enquestats
(50%) afirmen que van consumir vi com a
acompanyament d’un menjar, el 38% en el
seu temps d’oci i el 24% durant una celebració especial.

Una altra de les conclusions que llança
aquest estudi és que el vi es perfila com un

Text basat en una informació publicada a
HosteleriaDigital.es i escrita per Redacción HD

Els empresaris hostalers cada vegada més preocupats pels costos
financers
Les dificultats de finançament que moltes
vegades troben els hostalers per al manteniment de l’activitat s’han vist reflectides
en l’Indicador de Confiança de l’Hostaleria
realitzat trimestralment per HOSTALERIA
D’ESPANYA. En aquest sentit, els costos
financers han estat assenyalats pels empresaris com el principal dels factors externs
que més afecten la bona marxa dels seus
negocis. Preocupació que a més va en augment des del tercer trimestre de 2018.
La productivitat de l’ocupació es mostra com
el segon factor que més preocupa els hostalers, també en augment, juntament amb els
preus baixos i la competència de mercats.
Text basat en una informació publicada a
HosteleriaDigital.es i escrita per Redacción HD

28

#1 - Björn Frantzén

#2 - Joan Roca

#3 - Dabid Muñoz

Joan Roca i Dabid Muñoz, segon i tercer millor xef del món
El suec Björn Frantzén s’ha proclamat Millor
Xef del Món en la gala anual que s’ha celebrat en la Universitat de Barcelona i a la
qual ha assistit un centenar de mestres de la
cuina de tot el planeta.
En el podi de la categoria principal, Joan
Roca ha estat el segon i Dabid Muñoz, el
tercer entre un total de cent candidats.

La gesta del guanyador ha estat destacada
pels experts, ja que en l’edició de 2017 va
ocupar el lloc número 44 i l’any passat va
pujar fins al quart lloc.

El quart és l’estatunidenc Grant Achatz i, el
cinquè lloc del rànquing ha estat per als tres
xefs del restaurant barceloní Gaudeix: Oriol
Castro, Mateu Casañas i Eduard Xatruch.

Joan Roca havia guanyat les dues edicions
anteriors i baixa un esglaó en el rànquing.
Muñoz ha acabat en tercer lloc els tres anys
que s’ha celebrat la gala.

En la família Roca la satisfacció ha estat doble, ja que Jordi s’alçava amb el premi a The
Best Xef Pastry.
Text basat en una informació publicada a
HosteleriaDigital.es i escrita per Redacción HD

Un quart de l’activitat econòmica local de Santa Coloma de
Gramenet es concentra en el comerç i la restauració
Més de la quarta part de l’activitat
econòmica de Santa Coloma de
Gramenet es concentra al comerç
i a la restauració, segons revela el
Perfil de la Ciutat 2019.
L’informe anual, que recull indicadors socioeconòmics de 14 municipis catalans,
entre ells de Santa Coloma, revela que el
27% de les feines que hi ha a la ciutat estan
vinculades al petit comerç (17,07%) i l’hostaleria (9,85%), el percentatge més alt de tots
els municipis estudiats.
Les polítiques municipals a favor de la
gastronomia i la restauració i l’existència
d’equipaments de formació com l’Escola de
Restauració i la manca de sòl industrial expliquen que una de cada deu ocupacions a
la ciutat estigui relacionada amb el món de
l’hostaleria.

L’informe també revela que Santa Coloma va tancar el 2018 amb 9.973 persones
assalariades (465 més que l’any anterior) i
6.175 persones autònomes (118 més que
al 2017). Una altra de les dades del mercat
laboral que inclou El Perfil de la Ciutat 2019
és l’índex d’atur de llarga durada, que és del
39,04%, la qual cosa situa Santa Coloma
dins del grup de municipis amb millors xifres
en aquest indicador. Pel que fa al teixit empresarial, Santa Coloma té registrades 1.899
empreses, una dada similar a la que hi havia
l’any 2010.

Girona, Granollers, Manresa, Mataró, Mollet
del Vallès, El Prat de Llobregat, Rubí, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa
i Vic).
La iniciativa té com a objectiu desenvolupar i aplicar eines que facilitin la presa de
decisions i la definició d’estratègies a nivell
de desenvolupament econòmic local. / Font:
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Estratègies de desenvolupament
El Perfil de la Ciutat és un informe que mesura la qualitat de vida i el benestar de les
ciutats i la seva ciutadania. Hi col·laboren en
la seva elaboració els equips tècnics dels
catorze ajuntaments avaluats (Badalona,
Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès,
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Zona Gremi
Quirónsalud comptarà amb un nou hospital
a Badalona l’any 2021
L’hospital, que ocuparà una superfície d’uns 14.000 m2, tindrà 100
llits d’hospitalització
El Grup *Quirónsalud començarà, en les
pròximes setmanes, la construcció d’un nou
hospital privat a Badalona en un terreny de
14.000 *m2, situat en l’avinguda Navarresa,
entre els carrers de Ramón *Rubial i de La
Seu d’Urgell, molt prop de l’avinguda del
*President Companys, una dels carrers amb
major afluència del municipi. L’edifici se situarà en una zona en expansió prop de la
N-II, molt ben comunicada per carretera amb
Barcelona i el Maresme.
El futur centre, que està previst que comenci
a funcionar en 2021, comptarà amb 100 llits
d’hospitalització i oferirà una àmplia cartera
de serveis amb atenció en totes les especia-

litats i amb unitats multidisciplinàries per a
oferir una atenció integral i altament resolutiva als pacients.
El nou hospital, que suposarà una inversió
inicial de més de 35 milions d’euros i que donarà treball a unes 300 persones, treballarà
en xarxa amb els altres hospitals del Grup a
Barcelona, així com amb els centres mèdics
*Quirónsalud *Dígest de Badalona.
Amb aquesta inversió, el Grup *Quirónsalud
reforça la seva oferta assistencial en la zona
de Badalona i el Maresme, per a donar resposta a tots aquells pacients que actualment
es desplacen als seus hospitals de Barcelona ja que no disposen d’una alternativa privada en aquesta zona.
Font: Quironsalud.es

Badalona prepara l’ampliació dels horaris de les
terrasses

El govern municipal prepara una nova normativa per a les terrasses dels bars i restaurants de la ciutat.
El regidor de Comerç, Jordi Subirana, va explicar en declaracions a Badalona Matí, que
“en unes setmanes” presentarian aquest
nou ordenament d’horaris que no només
afectarà els negocis del passeig de la Rambla, sinó també “alguns locals fora de la platja que estan aïllats i també volen tancar més
tard”.
Fonts municipals han confirmat que aquesta
normativa s’està treballant des de fa mesos
i que l’objectiu és ampliar l’horari de les terrasses, a petició dels restauradors. Segons
detallen aquestes mateixes fonts, el que
demanaven els comerciants era poder mantenir obertes les terrasses una hora més durant l’estiu i mitja hora més a l’hivern.
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COMUNICAT GHT
Estimats agremiats,
Us fem saber que després de reunions, tant
del Gremi com de La Forquilla, presentació
d’escrits i recollides de firmes, ens comuniquen que el Govern Municipal prepara una
nova normativa per les terrasses de bars i
restaurants de Badalona, mantenint durant
una hora més la temporada d’estiu i mitja
hora més a l’hivern, com també canviar la
determinació d’acabar la temporada d’estiu
el setembre, no només pels negocis del passeig de la Rambla sinó també alguns locals
fora de la platja que també volen tancar més
tard. Recolsem enormement l’acord en el
que ha arribat l’Ajuntament, el qual ens sembla molt beneficiós pels nostres agremiats.
Atentament – El Gremi.

Obert el nou bingo del
Gorg
El nou Bingo del barri del Gorg,
que porta per nom “Bingo Badalona”, va obrir les seves portes el
2 de novembre. El nou bingo, el
segon que té la ciutat, està ubicat
al carrer Ponent, 94 i està operat
per l’empresa “Grup Binelde”. La
nova sala de jocs té una capacitat
per unes 400 persones i obre cada
dia. El nou establiment també té un
aparcament, amb capacitat per uns
45 vehicles.
Actualment, Badalona té dos sales
de bingo, i tres sales d’apostes.
Font: El Tot Badalona

Badalona guanya més
de 2.800 habitants i
pot superar Terrassa
com a tercera ciutat
Badalona ha augmentat en 2.818 habitants
durant el darrer any. El darrer ple de l’Ajuntament de Badalona, corresponent al mes
d’octubre, ha aprovat la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants amb referència a
l’1 de gener de 2019. A principis d’any, la ciutat tenia 220.559 habitants i això vol dir que
pot superar Terrassa com a tercera ciutat
amb més població de Catalunya. De fet, la
ciutat del Vallès, segons les darreres dades
fetes públiques, té una població de 218.535,
però aquestes xifres corresponent al 2018 i
no de moment no han estat actualitzades a
data d’1 de gener de 2019.
Font: El Tot Badalona

Can Ribó estrena un punt
d’informació nocturn per
a joves
S’ha instal·lat al polígon de Can Ribó, una
nova carpa informativa estàtica on dos tècnics de salut especialistes en prevenció de
drogues informaran i assessoraran als nois
i noies usuàries de la zona d’oci. Aquest
punt d’informació estarà en funcionament
un divendres de cada mes des de les 22
hores, fins a les 2 de la matinada.L’objectiu
d’aquest nou punt estàtic és que els i les joves coneguin i es familiaritzin amb aquest
espai i s’hi puguin acostar per orientar-se
alhora que els tècnics continuen fent la seva
acció preventiva. / Font: El Tot Badalona

Nou sistema de pagament
de les zones d’aparcament
a Montgat
L’ús de l’app EasyPark que aquesta setmana es posa en funcionament a Montgat,
facilita als propietaris de vehicles l’estacionament a les zones regulades. Per un cantó,
l’ús de l’app dels del mòbil permet gestionar
més còmodament el pagament de l’estacionament del vehicle i per l’altra es poden estalviar diners i evitar sancions innecessàries.
Les persones que utilitzen aquesta aplicació
poden iniciar, aturar i perllongar el temps
d’estacionament còmodament des del seu
mòbil pagant pel temps consumit realment
sense necessitat de desplaçar-se a les màquines expenedores de tiquets.

Premià de Dalt presenta
la primera escombradora
100% elèctrica al
Maresme

càrrega descoberta tipus pick-up, 1 bicicleta
elèctrica cedida per la Diputació de Barcelona; i 2 pick-up que combinen combustible
amb GLP (gas liquat de petroli o autogas).
Font: Ajuntament de Premià de Dalt

Premià de Dalt disposa des d’avui de la primera escombradora 100% elèctrica de propietat municipal de tota la província de Barcelona. Es tracta d’una escombradora que
ha adquirit la Societat Municipal La Pinassa,
encarregada de la neteja viària al municipi,
que elimina les emissions de CO2 i redueix
els nivells de soroll i, a banda, suposa un
estalvi energètic i de manteniment força importants.
La nova màquina s’afegeix als dos cotxes híbrids i una moto elèctrica de la Policia Local,
1 vehicle amb una fila de seients i zona de

Vilassar de Dalt impulsa
el comerç del municipi
amb un nou servei de
dinamització comercial
S’ha posat en marxa el nou servei de dinamització comercial amb l’objectiu d’impulsar
el comerç local com a peça clau del teixit socio-econòmic del municipi. Amb aquest servei, que portarà a terme l’empresa Incotur
Consulting, SL, l’ajuntament vol dissenyar
i implementar una Pla de dinamització que
doni resposta als principals reptes del sector
comercial i empresarial.

Les diverses actuacions que s´impulsaran
a través d´aquest servei, s´enfocaran a recolzar el comerç definint polítiques especialment dissenyades pel municipi que tinguin
en compte la nostra realitat tant econòmica
com social.
Font: Ajuntament de Vilassar de Dalt

Font: Ajuntament de Montgat
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Hilo Musical para el sector de la restauración
sin pago adicional a SGAE
Pruébalo 7 días sin compromiso

SIN
SIN
SIN
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Traspassos
nº 1.- Restaurante en polígono Sant Adrià del Besòs
250 mts2 + terraza propia | 90.000€ Traspaso | 2.000€ Alquiler | Mucha clientela fija

nº 2.- Cervecería - Coctelería en zona centro en Santa Coloma de Gramenet
2 plantas | 90 mts2 | 99.000€ Traspaso | 1.800€ Alquiler | En pleno funcionamiento

nº 3.- Rostisseria 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 | 45.000€ Traspaso | 1.200€ Alquiler | Totalmente equipado

nº 5.- Bar en Badalona con clientela fija al lado de colegio
90 mts2 | 24.000€ Traspaso | 650€ Alquiler | Totalmente equipado

nº 6.- Restaurante en Premià de Mar
85 mts2 | 40.000€ Traspaso | 1.080€ Alquiler | En pleno funcionamiento – 40 menús diarios

nº 7.- Restaurante en centro de Santa Coloma de Gramenet
45 mts2 | 39.000€ Traspaso | 1.050€ Alquiler | Totalmente equipado | En funcionamiento

nº 8.- Bar - Restaurante en Badalona
75 mts2 | 25.000€ Traspaso | 510€ Alquiler | Totalmente equipado

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

nº 10.- Bar en Badalona con terraza
53 mts2 | 15.000€ Traspaso | 750€ Alquiler

nº 11.- Bar en Badalona con patio interior y terraza exterior
95 mts2 | 50 mts2 de sotano | 60.000€ Traspaso | 1.086€ Alquiler

nº 12.- Se traspasa Rostisseria en Badalona por jubilación
65 m2 | 55.000€ Traspaso | 750€ alquiler | En pleno funcionamiento | Clientela fija

nº 13.- Alquiler de Bar- Restaurant en Montgat
95 m2 + terraza interior | 9.000€ de Traspaso (6.000 se devuelven como depósito) | 850€ Alquiler

nº 14.- Bar- Restaurant en Sant Adrià del Besos en pleno funcionamiento
130 m2 con almacén | 120.000€ Traspaso | 1.900€ Alquiler | Totalmente equipado

nº 15.- Bar cafetería en centro de Badalona
65 m2 | 23.000€ Traspaso | 850€ Alquiler | Totalmente equipado | Cerca de Ayuntamiento

nº 16.- Bar en Badalona
95 m2 + 50 sótano | 53.000€ Traspaso | 1000€ Alquiler | En pleno funcionamiento

nº 17.- Restaurant en polígono de Badalona
330 m2 | 150.000€ Traspaso | 3.630€ Alquiler | En pleno funcionamiento

nº 18.- Negocio de comidas para llevar Zona centro de Alella
55 m2 | 55.000€ Traspaso | 900€ Alquiler | Totalmente equipado | En pleno funcionamiento

nº 19.- Restaurant zona centro Badalona
190 m2 | 170.000€ Traspaso | 2.000€ Alquiler - Contrato 10 años | Zona centro, muy bien situado y equipado
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POR
NUESTRAS
VENAS
CORRE KM.0

TU ÉXITO ES NUESTRO COMPROMISO
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