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Primer repunt de la facturació hostalera en un any
La xifra de negocis de l’hostaleria va augmentar al març un 15% respecte al mateix
mes de l’any anterior, segons les dades dels
Indicadors d’Activitat del Sector Serveis de
l’INE. Es tracta del primer augment de la facturació en un any, encara que s’està comparant amb el mes en què es va iniciar l’estat
d’alarma, en el qual va tenir lloc una forta
caiguda. Comparant amb el mateix mes de
2019 suposa entorn d’un 40% menys. En la
mitjana del primer trimestre, la facturació va
descendir un 47% respecte al mateix període de l’any anterior.

secutius de descens, amb increments en les
dues branques d’activitat, un 44,8% en restauració i un 50,5% en l’allotjament.
/Font: hosteleriadigital.es

L’augment de març del conjunt de l’hostaleria es va deure a la branca de restauració,
que va suposar un increment d’un 40,8%,
mentre que la xifra de negocis de l’allotjament va descendir un 49,6%. En la mitjana
dels tres primers mesos de l’any el balanç
és negatiu en els dos subsectors, amb una
caiguda respecte a l’any anterior d’un 37,1%
en restauració i un 75,2% en l’allotjament.
La progressiva reducció de les restriccions i
la celebració de part de la Setmana Santa al
març va suposar un creixement de la facturació hostalera respecte a febrer d’un 45,5%,
primer augment després de dos mesos con-

Més del 73% dels hostalers, preocupats
per l’impacte dels envasos
En els últims mesos el servei de food delivery i take away s’ha
disparat a conseqüència de les restriccions per a contenir l’avanç
de la pandèmia. Aquest fet ha tingut com a resultat un increment
en la demanda i ús d’envasos per a poder lliurar o recollir el menjar en bars i restaurants.
Més del 73% dels hostalers espanyols afirmen sentir responsabilitat per cuidar l’embalatge en les comandes de menjar i es mostren preocupats per l’impacte que els materials utilitzats poden
tenir en el medi ambient. Així es recull en l’estudi realitzat per
Makro “Un any des de la reobertura de bars i restaurants” a través d’una enquesta realitzada a gairebé 4.000 empresaris del
sector hostaler de tota Espanya.
Entre els articles més sol·licitats en aquests mesos es troben envasos per a transportar tot tipus d’aliments, destacant els envasos biodegradables compostos de cartó o canya de sucre, així
com els formats monodosis d’oli, vinagre i sal. Per a donar resposta a les canviants necessitats dels hostalers, Makro manté
constantment actualitzat el seu ampli assortiment de take away i
delivery amb més de 200 productes disponibles.
/Font: restauracionnews.com
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Protegim el que més t’importa
importants avantatges i descomptes per als establiments i professionals membres del
Gremi d’Hostaleria i Turisme del Barcelonès Nord i el Maresme Sud

Assegurança de

Llar

“Importants beneficis
en altres assegurances:
salut, automòbils i
moltes més...”

Assegurança de

Comerços

Accidents

Assegurança d’

PER A MÉS INFORMACIÓ CONTACTI AMB:

JESUS REDONDO REHECHO
934 700 441 · 606 090 044
jesusredondorehecho@mgs.es
Agent d’Assegurances Exclusiu C079453125156D
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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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professionalitat.
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Guia breu d’informació alimentaria,
enviament
símbols
al·lèrgens via mail.
cartell imatges
d’al·lèrgens,
enviament símbols al·lèrgens via mail.

El personal del gremi està especialitzat en normativa d’Hostaleria.
Utilitzar
els serveis
delestà
gremi
és ajudar-te
tu mateix,d’Hostaleria.
consulti, li aconsellem i l’ajudarem.
El personal
del gremi
especialitzat
enanormativa
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
El Gremi d’Hostaleria i Turisme del Barcelonès Nord és present a través de la xarxa
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twitter.com/GremiHostaleria
facebook.com/GremiHostaleria
twitter.com/GremiHostaleria
gremihostaleria.es
facebook.com/GremiHostaleria
gremihostaleria.es
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La facturació hostelera al 2021

Primer repunt de la facturació hostalera en un any
La progressiva reducció de les restriccions i la celebració de la Setmana Santa va suposar un creixement de la facturació hostalera

amb el mateix mes de 2019 suposa entorn d’un

37,1% en restauració i un 75,2% en l’allotja-

40% menys. En la mitjana del primer trimestre,

ment.

La xifra de negocis de l’hostaleria va augmentar

L’augment de març del conjunt de l’hostaleria

març va suposar un creixement de la facturació

es va deure a la branca de restauració, que va

hostalera respecte a febrer d’un 45,5%, primer

suposar un increment d’un 40,8%, mentre que

augment després de dos mesos consecutius

la xifra de negocis de l’allotjament va descendir

de descens, amb increments en les dues bran-

un 49,6%.

ques d’activitat, un 44,8% en restauració i un

al març un 15% respecte al mateix mes de l’any
anterior, segons les dades dels Indicadors d’Activitat del Sector Serveis de l’INE.
Es tracta del primer augment de la facturació
en un any, encara que s’està comparant amb el
mes en què es va iniciar l’estat d’alarma, en el
qual va tenir lloc una forta caiguda. Comparant
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la facturació va descendir un 47% respecte al
mateix període de l’any anterior.

La progressiva reducció de les restriccions i
la celebració de part de la Setmana Santa al

50,5% en l’allotjament.
En la mitjana dels tres primers mesos de l’any
el balanç és negatiu en els dos subsectors,
amb una caiguda respecte a l’any anterior d’un

Font: hosteleriadigital.es

¿A qué esperas para reducir tu factura
de electricidad y gas entre un
10% y un 20%?
10 años de experiencia me avalan. Seré tu asesor, sin
ningún coste para tu negocio.
Gestionaré tus contratos anualmente, para que tengas
siempre las mejores condiciones económicas, ya que
tengo en cartera todas las compañías que operan en el
Sector
¿Cómo? Vigilando y gestionando los maximetros, para que
no pagues más potencia de la que necesitas, y tener el
precio de tus consumos controlados.
Tramitaré cualquier gestión administrativa o técnica
que necesites,como cambios de Iban, Cie, Brie,
titularidad, etc.. sin que tengas que preocuparte.
Así FORMARÉ PARTE DE TU PLANTILLA,
PERO NO DE TU NOMINA

Gabriel Millan · 696960490
gabriel@rlvconsulting.es · gcomercial.com

¡LLÁMAME
YA!

Convenis amb empreses
col·laboradores
Assessor Energètic: Assessorament i solucions energètiques, amb posibilitat d’estalvi
en contractes de llum, amb estudi de la factura i comparativa SENSE COST.
Ecowasher: 10% de dte., en productes desinfectants per la Covid-19 i preus especials
en la resta de productes de neteja, recollida d’olis i fumigació.
Agencia Esplugas: 15% de dte., per qualsevol tipus d’assegurances i contracte a través
del Gremi.
Fes-me un truc: assessor de telefonia i internet. Visita personalitzada i adaptada a les
necessitats de cada negoci.
La Central del negocio: empresa especialitzada en traspassos de negocis amb la
col·laboració del Gremi.
Fdesign Studio: venda i instal·lació de maquinària d’hostaleria amb servei tècnic
propi amb preus especials pels agremiats. Visita i estudi sense cost i 11% dte. en la
web: descuentohosteleria.es

93 015. 37.72

Servicios especializados en Compra Venta y Traspa
Traspaso de
Negocios

•
•

Web con más
de 30.000
visitas
mensuales

Tu
negocio

Búsqueda de
Socios

Mediatic: empresa de comunicació, pàgines web, màrqueting i publicitat 50% dte.
Compra Venta
de Empresas

Menú Menú: La APP que fa arribar el teu menú diari a milers de persones del teu
voltant, amb 2 mesos gratuïts i un 12% de dte., a partir del 3er mes indefinit.

Visiti ….

Baix Cost: Exposició de venda directa de maquinària per l’Hostaleria, amb un 5%
de dte. pels agremiats i 10% de dte.,per compres superiors a 10.000€
Yaluz!: estudi energètic gratuït pels agremiats per trobar el millor preu per la seva
factura energètica.
RB Rotulación: 5% dte., al total de la factura, especialistes en vinils comercials i
decoratius, rètols.
Servilam J.M. M.: descomptes especials en serveis de Neteja, Paleta, Fontaneria,
Electricitat, pressupostos a mida.
Badalona Led.: Venda exclusiva d’il·luminació LED amb un 7% de descompte pels
agremiats en qualsevol producte.
Quecomercio.es.: 20% de descompte al donar-te d’alta a la plataforma amb el
servei Delivery, creant la botiga online, sense quotes ni permanències.
Agualocal.: 10% de descompte en el preu-quota mensual a la seva marca AGUA
LOCAL, amb el sistema de filtració d’aigua, manteniment i ampolles de vidre
reutilitzables.
SGAE: descompte del 5% dte., per estar agremiat.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inversión.

Mobiliari
en aceryinoxidable
a mida
Financiación
Subvenciones.

Intermediación
y Negociación
de Contratos
Campanes
extractores
de fums
Búsqueda de locales.
Tasación de Negocios.

Cambres frigorífiques

Distribuidors
instaladors
Valoración ide
Activos.de les millors marques del m

Definición de modelo de negocio.
Desarrollo de modelos de Delivery.
Digitalización de Negocios.

El millor preu del mercat es a …….
www.descuento-hosteleria.es
Utilitzi el nostre cupó-regal “ GHTPROMO

Roger de Flor, 101. 08912 BADALONA. Telf. 637789773 . www.fdesignstudio.es

Ruva Seguridad: 15% de dte.,en extintors, alarmes, extinció de campana detecció
d’incendis.

Compra Venta de Empresas.
Traspaso / Cesión de Negocios.

Venda i instalació de maquinària per l´hostaleria . Servei tècnic
• propi
Búsqueda de Socios.

i conseguirà un 11% de descompte adicional !!

El teletreball dispara un 22%
les comandes a domicili
El teletreball també ha comportat un increment de les comandes de take away o delivery en la perifèria en detriment del centre
de la ciutat. Les opcions més demandades
entre setmana són les més lleugeres i saludables, segons dades del grup Freshperts.
El confinament derivat de la pandèmia de
la Covid-19 ha impactat enormement en la
nostra rutina diària disparant en un 74% el
percentatge d’espanyols que teletreballen
respecte als que el feien abans que arribés
el virus. Com ha canviat el nostre dia a dia
aquesta nova manera d’entendre el treball? Encara que passem més temps a les
nostres cases, no ens hem interessat per
la cuina, però sí per menjar millor. Segons
Freshperts, el grup de restauració que porta
des de 2012 dedicat al menjar a domicili, el
delivery ha augmentat notablement en horari
laboral sobretot en les hores punta de migdia sent les opcions més lleugeres i saludables les més demandades.
L’empresa barcelonina, que porta una dècada en el sector del delivery i compta amb
cinc restaurants (Sushifresh, Boko, Fish&Greens, Takotako i Rainbowls), ha registrat un augment del 22% de les comandes
en horari laboral respecte a març de 2020.
Aquesta tendència va començar a prendre
forma en 2020 arran de la pandèmia i, amb
l’arribada de 2021, s’ha consolidat. El teletreball ens ha allunyat de l’oficina, però no
ens ha acostat a la cuina. En aquest sentit,
l’hora d’aquesta franja horària amb major
nombre de comandes és les 14 hores, mentre que l’hora amb un major augment de comandes seria al voltant de les 13 hores.

Creixen les comandes
a domicili des de zones
perifèriques
Des del punt de vista geogràfic emergeix una
altra dada interessant i que confirma que la
causa d’aquest increment sigui el teletreball.
I és que, paral·lelament, la companyia també
ha registrat un major creixement en les zones perimetrals de la ciutat en detriment de
les zones més cèntriques.
La veritat és que el menjar a domicili ha adquirit un protagonisme indiscutible fins i tot
en la nostra rutina. En el cas de Freshperts
la marca ha registrat un augment del 46%
en termes de facturació en les línies ‘per a
portar’.
Un altre dels hàbits que ha alterat la pandèmia és el tipus de menjar que demanem
a cada moment. Així, durant el confinament

més estricte que va tenir lloc entre els mesos
de març i abril de l’any passat, les opcions
menys calòriques, com Fish&Greens i Rainbowls, van ser les triomfadores durant els
caps de setmana.

Teletreball, restriccions i
noves tendències
Les conclusions que es poden extreure
d’aquestes xifres es poden concretar en:
La consolidació del teletreball, provoca un
augment de la demanda de delivery en hores laborals.
Estar a casa no és sinònim de no cuidar-se,
prova d’això és que les opcions saludables
com les de Freshperts es consoliden i es
posicionen com a líders de mercat.
Font: infohoreca.com
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La contractació hostalera segueix en alça, si bé encara
suposa menys de la meitat de les xifres d’abans de la crisi
La contractació va tornar a créixer al maig
de forma molt intensa en taxa interanual en
comparar-se amb un dels mesos més afectats per la crisi. En el conjunt d’activitats
de l’hostaleria es van signar 235.106 contractes, enfront dels 30.765 que van tenir
lloc al maig de 2020, segons les dades del
SEPE del Ministeri de Treball. D’ells, prop
de 200.000 corresponen al subsector de restauració, que suposen gairebé 171.000 més
que en 2020. En l’allotjament, el nombre de
contractes va arribar a 35.190 (+33.500).
Comparant amb les dades anteriors a la
crisi, no obstant això, la contractació hos-

talera suposa un descens d’un 53,3%, amb
258.000 contractes menys que al maig de
2019. En les activitats de restauració la caiguda és d’un 45,7% (-168.000) i en les de
l’allotjament d’un 71,9% (-90.000).
Respecte al mes d’abril la contractació
ha augmentat de manera significativa, un
65,3%, amb 92.800 contractes més al maig.
En les activitats de restauració l’increment
va ser d’un 58,5% (+73.800), mentre que en
les de l’allotjament el creixement va ser més
acusat, d’un 118% (+19.000).
/ Font: Hosteleria Digital

Cuines fantasma: què són i per què estan en auge
Jordi Bes, pel seu nom pot semblar que alguna cosa s’amaga darrera de les cuines
fantasma o dark kitchen, però és un model
a priori simple: són com restaurants, però
només en línia, sense barra ni servei de taula. El seu èxit radica en el fet que tracten de
rebaixar costos preparant només menjar a
domicili, que s’encarreguen de portar al seu
destí els riders –ciclistes o motoristes– de
plataformes de delivery com Glovo o Deliveroo. Amb freqüència s’uneixen diverses
cuines en un mateix espai, que poden ser
llogades per hores, maximitzant així l’estalvi en despeses. Preparen els típics menjars
per consumir a casa –com a pizzes o fins i
tot pollastres a l’ast–, però també unes altres d’introducció recent –com el poke, una
amanida amb peix cru d’origen hawaià–. A
aquesta tendència s’ha apuntat fins i tot el
premiat cuiner madrileny Dabiz Muñoz, que
ha creat una espècie de dark kitchen amb
GoXO.
Les cuines fantasma ja proliferaven abans
de la pandèmia, però ara s’han posat al descobert, especialment davant la preocupació
estesa a Madrid per la construcció d’una instalació macro amb una trentena de cuines
en un pati d’edificis d’habitatges. Darrera
d’ella està Cooklane, vinculada al polèmic
fundador d’Uber, Travis Kalanick. La mateixa
empresa està habilitant una altra macrocuina a Barcelona, en el número 10 del carrer
Felip de Pau, en el barri de la Maternitat i
Sant Ramon, a Les Corts, molt prop del
Camp Nou. Cooklane guarda silenci sobre
els seus plans a Barcelona més enllà de
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confirmar que prepara el seu desembarcament a la ciutat. A diferència de Madrid, aquí
estarà en un edifici independent, però també
tindrà una gran xemeneia que ja pren forma.
Els plans barcelonins de Cooklane també
han causat el seu enrenou. Als voltants hi
ha cartells de “Stop macrocuina fantasma”,
si bé hi ha qui es mostra cautelós. “De moment no és ni de broma tan invasiva com a
Madrid, on és una catàstrofe, perquè és com
si estigués en un interior de l’Eixample”, explica una comerciant.
L’Associació de Veïns Les Corts Sud està
pendent del projecte. “No entenem per què
l’Ajuntament dóna aquest tipus de permisos”, reflexiona la seva presidenta, María
Dolores Graella, qui vaticina que “es produiran embussos i molèsties” per les desenes
de riders que acudiran. “A la Zona Franca
estaria millor”, apunta, però allà no estaria
tan ben situada. Entretant, l’Ajuntament va
paralitzar el divendres 22 de gener les obres
de la macrocuina de Cooklane per inspeccionar tot l’edifici després de detectar “algun
aspecte incorrecte”, detallen fonts municipals a Públic. Les dark kitchen són encara
una cosa nova.
El Consistori indica que “no existeix el concepte urbanístic ni administratiu de cuina
fantasma i, per tant, no hi ha cap registre ni
dades de quantes hi ha”. De totes maneres,
precisa que “no s’ha detectat fins ara que
hi hagi un problema generalitzat de disciplina ni irregularitats relacionat amb aquesta mena d’activitat”. Això no treu que hagin

despertat desconfiança per si garanteixen
la higiene, especialment si hi ha alguna que
s’escapa de control, o per si causen molèsties per fums o acumulació de riders.
/ Font: publico.es

Quins són els salaris dels professionals més buscats en el
món de l’hostaleria?
la banda salarial de les quals se situa per
sota dels 30.000 euros bruts anuals de mitjana. L’especialització Adecco Hostaleria presenta l’anàlisi per al sector de l’Hostaleria i
Turisme.
La guia analitza també l’impacte que ha tingut la crisi sanitària provocada per la COVID-19 en aquests sectors, com ha estat la
seva evolució durant la pandèmia, i quines
són les previsions de futur en cadascuna
d’aquestes àrees d’activitat. Abans que esclatés la crisi provocada per la COVID-19,
el sector d’Hostaleria i Turisme encapçalava
la llista d’activitats que generaven un major nombre d’ocupacions al nostre país. Un
12,45% del total de les ofertes que es publicaven eren per a cobrir vacants en el sector.
Principals xifres del sector hostaler i els
efectes de la COVID-19
Adecco ha presentat la primera edició de la
Guia Salarial Adecco del Mercat Laboral especialitzada per sectors, una completa anàlisi de les remuneracions a Espanya sobre la
base de 140 perfils professionals procedents
de 14 sectors econòmics rellevants al nostre
país en l’últim any, centrant-se en posicions

Però la crisi sanitària va fer un tomb total
a aquesta situació en 2020. Els mesos de
confinament, el toc de queda, el tancament
obligat dels negocis i les restriccions de mobilitat imposades pels governs a nivell global
van provocar que l’oferta d’ocupació caigués
un 90,26% durant l’últim any, el pitjor en ter-

mes d’ocupació i atur de tots els registrats
des que hi ha dades. Un profund impacte del
qual el sector d’Hostaleria i Turisme no espera recuperar-se almenys fins a 2023.
L’hostaleria compta amb un pes en l’economia espanyola entre dues i tres vegades
superior al que té en altres països. Representa el 6,2% del PIB del nostre país i és un
punt de suport clau per al turisme. Aquest
sector ha estat, sens dubte, un dels més
perjudicats per la pandèmia. El tancament
d’establiments, la restricció en horaris i les
mesures sanitàries han provocat la caiguda
d’un 50% de la seva facturació, una pèrdua
que la patronal hostalera xifra en 67.000 milions d’euros.
Només en l’inici de la crisi van desaparèixer
400.000 ocupacions i 900.000 treballadors
estaven acollits a ERTO. Un any després
moltes empreses encara no han tornat a
obrir els seus negocis i altres han desaparegut de manera definitiva. A causa d’aquesta
situació de pèrdua generalitzada d’ocupació
en el sector, els salaris s’han estancat i fins
i tot en algunes posicions han disminuït lleugerament.
/ Font: restauracionnews.com

luminaria led portátil y recargable

Llum para-sols per terrasses
sense instal·lació elèctrica i amb bateries recarregables
fins a 7h d’autonomia i 2000 lumens

C/Dos de Maig, 10 Local
08912 Badalona
93 464 77 21
www.nomadicled.com
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Quecomercio.es, servei delivery sostenible i amb
establiments de proximitat
Quecomercio.es és una plataforma d’enviament a domicili de tot tipus de productes
de comerços i restaurants locals. Nascut de
la mà dels seus tres socis fundadors, l’Alèx,
en David i en Sergi van voler fer una aposta
per poder crear una plataforma de comandes en línia, tant per web com per aplicació,
que tingués tots els valors que acompanyen
al comerç local: que fos sostenible, sense
contractes abusius i permetés connectar
una xarxa d’establiments de proximitat per
competir en igualtat de condicions respecte
les grans cadenes.
I amb aquesta idea neix quecomercio.es,
que es troba desplegat al Maresme amb
desenes d’establiments i també va tenint
presència a diverses poblacions dels voltants. El seu aterratge als municipis es fa,
a més, de manera coherent amb el seu missatge. Per una banda, són respectuosos tant
amb els comerços com amb els seus propis
treballadors, que surten dels mateixos municipis.
D’altra banda, s’autodefineixen com una plataforma sostenible, ja que compten amb la
seva pròpia xarxa de riders, tots ells assalariats i treballant amb transport propi de l’empresa. La seva proposta, a més, és respectuosa amb el medi ambient. Per una banda,
les oficines centrals compten amb plaques
solars per alimentar tota l’energia del local, i
això se suma al fet que el repartiment es fa
de manera sostenible, ja sigui amb motocicleta elèctrica o amb patinet.

Una opció respectuosa amb els comerços que s’hi adhereixen
Quecomercio.es treballa per oferir una plataforma que sigui atractiva per als comerços
i establiments de proximitat. D’aquesta
manera, i com a tret diferencial respecte a

Els socis del
gremi tindran un

20%

de descompte
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grans plataformes de delivery, no tenen ni
quota de manteniment ni tampoc imposen
quotes abusives que es poden trobar en altres aplicacions i sistemes i que acaben o
perjudicant al client o encarint el preu final
dels productes.
La seva idea és potenciar tot tipus de comerços, no només els d’alimentació, i fer-ho
tot amb la màxima comoditat possible. Per
això compten amb un servei de transport
recolzat amb suport telefònic per poder solucionar les incidències en el menor temps
possible, a banda d’un servei de xat directe per a qualsevol contratemps. Un sistema
pensat per acompanyar als comerços i facilitar-los-hi la vida, estiguin o no familiaritzats
amb el món digital.

Fàcil d’utilitzar per als usuaris
Si la plataforma compta amb avantatges per
als clients respecte d’altres, de cara a l’usuari compta amb un sistema molt senzill per
fer-se servir després de registrar-se. Simplement es busquen els comerços o categories,
s’escullen els productes que es necessiten,
es paga de manera segura i fàcil i es reben
les comandes amb celeritat.
Un cop dins de la plataforma, un se n’adona
de la capacitat d’atracció que té la plataforma, disponible per a descarregar gratuïtament a Android i iOS, a banda de poder-hi
accedir a través de quecomercio.es. En
ella es veuen la gran quantitat d’establiments disponibles. A Mataró, sense anar
més lluny, ja hi ha més de 70 establiments
que s’hi han adherit.

Comerços destacats
Alguns dels més destacats en la web i l’App
i que tenen una gran sortida són Más que

Sushi, la botiga de l’Atlàntida, La Jijonenca,
La Picaña Burger, El salero de Alella, Frankfurt Parera, Restaurante poc a foc, el Frankfurt Santa Anna, Genuino’s Burger, Petits
Délices, Cannelonia, La Font del Faune, Atlàntida de Mataró Parc, Ecològica Pizzeria,
Pizzeria Catania, Premià Festa, La Antigua
Churreria, Fruta y Verdura Sandra y Viñals,
Restaurante Chino Oriental, Oceà, Frankfurt Barbut, Estètica Anna, Bap Korean take
away, Er Tapeíllo, Net i Granel, Work Couture, Frankfurt Barbut, El Pollastró Rostisseria
Gourmet, Menjar i Més i La Sabrosita o el
Leandro Gastrobar.
A part, trobaràs les botigues QUÉ!! de quecomercio.es amb molts més productes.
A cada població del Maresme en trobaràs
molts més.

Una plataforma amb sentit i responsabilitat
Els seus fundadors destaquen que la voluntat de facilitar la vida a clients i usuaris forma
part del seu ADN: “Volem construir un món
de proximitat perquè destruir és molt fàcil. I
volem construir a través de la sostenibilitat,
responsabilitat social i laboral”. El projecte
va néixer a finals 2019 i ha seguit endavant
malgrat la Covid-19 com una opció per ajudar als comerços de la ciutat.
Els principis que regenten quecomercio.
es és enfocar-se al client, tenir un personal
preparat i en formació constant, treballar
amb l’última tecnologia disponible, millorar i
innovar com a forma de progrés i tot amb un
desenvolupament sostenible i amb responsabilitat social. Desenes de comerços ja s’hi
han adherit.
/ Font: capgros.com

Les botigues Qué
en autorepartiment
Estem en recerca activa
de riders per oferir treball
amb un bon equilibri
social, mediambiental i
laboral en unes condicions
sostenibles i inigualables.

QUECOMERCIO.ES

DESCÁRGATE NUESTRA APP

Tu Plataforma de
Delivery, Adhierete y
Empieza a Vender Con
Nosotros.

Descubre el potencial
que te puede aportar nuestro
Servicio de Delivery
Nosotros Te informamos.
Llámanos

Vehículos Eléctricos
Comprometidos con el
Medio Ambiente
Riders asalariados

93 348 54 22
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Zona Gremi
L’Ajuntament impulsa el programa d’activitats ‘Estiu amb tu’
L’Ajuntament de Badalona ha impulsat el
programa d’activitats ‘Estiu amb tu’ amb 40
propostes diferents destinades als infants i
joves de la ciutat perquè puguin gaudir del
seu temps de vacances i lleure amb experiències vitals positives i que ajudin al seu
benestar i desenvolupament. Amb aquest
catàleg d’activitats es vol facilitar que els
participants reprenguin les relacions entre
ells i els espais de socialització després
d’uns mesos marcats pel context sanitari i,
a la vegada, recuperar l’ús dels espais públics de la ciutat, especialment la platja i la
muntanya.

del casal de les escoles d’educació especial. També es mantenen la iniciativa Patis
Oberts a diferents escoles de la ciutat.
Font: eltotbadalona.cat

A més del catàleg de recursos i activitats,
l’Ajuntament, juntament amb vuit entitats de
la ciutat, ha organitzat diferents casals durant els mesos de juliol i agost als cinc barris
que són dins del Pla Educatiu d’Entorn. Amb
aquesta iniciativa es garantirà un increment
aproximat de 700 places per a infants i joves
d’aquests territoris.
El programa està dotat amb 363.000 euros
provinents dels Plans de Millora d’Oportunitats Educatives del Departament d’Educació
i del Pla d’Èxit Educatiu de l’Ajuntament.
En la mateixa línia s’ha signat un conveni a
l’associació Aspanin per garantir la viabilitat

Lamborghini enregistra
la seva nova campanya
a Badalona
La luxosa marca de cotxes Lamborghini
ha triat Badalona per gravar la seva nova
campanya publicitària. Aquest passat mes
de juny, la marca va gravar durant hores al
carrer Manuel Fernàndez Màrquez, entre els
carrers de Juli Galve Brussin i l’avinguda del
Maresme. La filmació era per al vehicle de
referència “Teruel” d’Automobili Lamborguini.
Unes càmeres van enregistrar el vehicle
d’aquesta marca per aquest carrer de Badalona.
Font: El Tot Badalona
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La Policia Local de Montgat intensifica els
controls per evitar “botellons”
L’Ajuntament de Montgat ha anunciat que ha
intensificat els controls de botellón nocturn
a la via pública. En aquest sentit, la Policia
Local ha intensificat els controls d’accés al
Passeig Marítim i altres zones de Montgat,
com ara parcs públics, polígons industrials i
zones fredes del poble durant tot el cap de
setmana. La valoració d’aquest passat primer cap de setmana de juny de controls ha
estat positiu.

Primer carregador per a
vehicles elèctrics de Tiana
El passat mes de març ha quedat instal·lat
el primer carregador per a vehicles elèctrics,
de càrrega semi ràpida, de 22 kW de potència al carrer Mediterrània, abans d’arribar al
carrer Verge del Pilar, al costat de l’Ajuntament. El carregador té capacitat per carregar 2 vehicles de manera simultània a una
potència d’11 kW per hora. Si només hi ha
un vehicle i les característiques tècniques li
permeten, la càrrega es podrà fer a 22 kW.
Es pot fer una càrrega completa en un temps
d’entre 2 i 4 hores. La càrrega es podrà activar mitjançant l’app EVCharge o d’altres

La Policia Local ha aixecat 20 actes contra la salut pública i 6 relacionades amb l’incompliment de l’Ordenança de Convivència
ciutadana a la via pública. Per aquest motiu
s’han intervingut begudes alcohòliques com
a mesura de prevenció del seu consum a la
via pública.
Font: eltotbadalona.cat

plataformes com Electromaps. El punt de
càrrega estarà disponible un cop quedi legalitzada la instal·lació i es facin els treballs finals de pintura i senyalització, en aproximadament uns 10 dies. Inicialment serà gratuït
pels usuaris de vehicles elèctrics i hi haurà
un temps màxim d’ús de 2 hores per usuari. L’Ajuntament ja treballa en la instal·lació
d’altres punts de càrrega al municipi. L’AMB
(Àrea Metropolitana de Barcelona) subvencionarà i té previst instal·lar un nou punt el
setembre de 2021, al carrer Castellar, a la
zona del Parc de l’Antic Camp de Futbol i per
a l’any 2022, s’ha demanat una fotolinera a
l’aparcament del carrer Sant Cebrià.
Font: eltotbadalona.cat

Front comú del Masnou i Premià de Mar contra les
pantalles opaques a les vies del tren
L’Ajuntament del Masnou ha unit forces amb
Premià de Mar i 21 altres consistoris d’arreu
de Catalunya per reclamar una alternativa a
la instal·lació de plaques opaques a les vies
del tren. Aquesta iniciativa neix després de
fer-se públic el projecte de la companyia
Adif, que preveu utilitzar aquestes grans estructures per pal·liar el soroll derivat del pas
del transport ferroviari en zones urbanes,
minimitzant així les molèsties que aquest
causa en els veïns més pròxims.
En una reunió telemàtica convocada per
l’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i celebrada el passat mes de maig, les diferents
administracions locals van manifestar el seu
desacord amb una mesura que consideren
que implica un “fort impacte visual i paisatgístic”, ja que aquestes barreres acústiques
poden arribar a tenir una alçada de gairebé
set metres. La trobada -que va comptar amb

la participació en representació del Masnou
del regidor d’Urbanisme, Ricard Plana- va
servir per acordar una estratègia de coordinació entre els diferents consistoris per treballar en una alternativa i per demanar a la
Generalitat de Catalunya que hi intercedeixi
políticament.
En paral·lel, els ajuntaments afectats també
faran pressió per poder reunir-se amb representants del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern espanyol i
amb Adif, per tal de conèixer el projecte en la
seva totalitat, i consensuar altres alternatives
menys agressives per als entramats urbans.
Les pantalles que ADIF preveu col·locar tindrien entre 2 i 7 metres d’alçada, i alguns
trams estarien situats al mig del nucli urbà.
/ Font: liniaxarxa.cat
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Un estudi de l’AMB proposa construir un espigó a la Mora i
una aportació anual de sorra d’uns 13.200 m³ a Badalona
L’AMB, en coordinació amb altres administracions i organismes implicats, ha portat a
terme els estudis previs al Pla de resiliència
del litoral metropolità nord amb l’objectiu de
tenir més coneixement sobre la dinàmica del
litoral i, d’aquesta manera, trobar solucions
per frenar la regressió de les platges metropolitanes en el futur.
Les administracions i organismes implicats
en la gestió del litoral són: el Ministeri per
a la Transició Ecològica, la Generalitat de
Catalunya, l’AMB i els 8 ajuntaments metropolitans de la costa. Els estudis s’han
realitzat a partir de les sèries històriques de
fotografies aèries, les mesures d’amplada
de platges que l’AMB recull mensualment
des de fa 20 anys, les imatges comparatives
de diferents models digitals en 3D en relació
amb els volums de sorra, i les mesures de
la part submergida —topobatimetries— que
la Secció de Cartografia de l’AMB va fer el
maig del 2020. Segons l’estudi, els ports del

Masnou i Badalona limiten l’entrada de sediments i provoquen regressió a les platges
del Baix Maresme i del Barcelonès nord. De
fet, es tracta d’un dels factors principals de
regressió.
L’AMB planteja una sèrie de propostes
genèriques i un seguit de mesures adaptades a les particularitats de les platges i a
la seva dinàmica submarina. A Badalona,
segons l’estudi, cal una aportació anual de
sorra d’uns 13.200 m3 i el replantejament en
la disposició dels equipaments situats a primera línia de mar. A banda, es planteja la
construcció d’un espigó de suport a la platja de la Mora i l’aportació de 102.000 m3 de
sorra en aquesta platja. A Montgat, l’estudi
proposa la construcció de 5 espigons semisubmergits de 250 m de longitud, aportació
de sorra inicial de 600.000 m3 i aportació de
sorra de manteniment de 80.000 m3 anuals.
/Font: eltotbadalona.cat

Fillol posa al mapa Badalona en la ruta de l’orxata
Parlar d’orxata a Badalona és parlar de l’orxateria Fillol. L’establiment, obert l’any 1920,
està situada a la cruïlla del carrer Sant Joaquim amb la Rambla, a pocs metres del mar.
Ara hi treballa la cinquena generació de la
família, provinents de València, i 100 anys
enrera ja feien i venien orxata a Badalona.
Aquesta beguda, feta a Badalona per part
de Fillol, es pot tastar a nombrosos establiments de la ciutat i de fora. Ara, gràcies
a quatre orxaters de referència de la capital catalana, han creat una ruta de l’orxata.
Fins a mitjans d’octubre, La Valenciana, La
Campana, el Tio Che, Sirvent, a Barcelona i
la badalonina Fillol han creat aquesta ruta.
Amb una targeta, facilitada als establiments,
pots tastar les 5 orxateries i una d’elles et
sortirà gratis.
La idea d’aquests establiments és promocionar aquesta beguda tan típica de l’estiu.
Amb aquesta ruta, Fillol, ha posat al mapa
Badalona per tal d’atraure visitants de fora
de la ciutat.
/Font: eltotbadalona.cat
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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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Aquest Halloween, Horrorland arriba a Illa Fantasia
punts del parc. Els visitants també podran
gaudir de la zona de jocs, la botiga oficial del
parc, punts de restauració, fer-se fotografies
amb els personatges i provar el nou “Sustomatón”.
Aquesta temporada el parc només obrirà 11
dies durant els mesos d’octubre i novembre
amb un aforament limitat diari de 1500 persones. S’ofereixen diferents modalitats d’entrades a partir de 35€. Es poden adquirir a la
pàgina web del parc.

Parc segur. Venda d’entrades per
grups bombolla

La tercera edició d’Horrorland ja està en
marxa. El complex d’oci centrat en el món
del terror tornarà a obrir portes el proper 15
d’octubre i ho farà a les instal·lacions del
parc aquàtic Illa Fantasia situat al Maresme,
a tan sols 15 minuts de Barcelona. El parc,
que oferirà una oferta 100% nova, obrirà durant 11 dies amb un aforament limitat i respectant els grups bombolla a l’hora d’accedir
a les diferents experiències. Durant els dies
d’obertura, Horrorland donarà feina directa a
170 persones.
La nova ubicació neix amb l’objectiu d’esdevenir un referent internacional del món del
terror oferint una oferta variada d’activitats
al llarg de tot l’any. Horrorland, el parc del
terror, obrirà durant la temporada de Halloween; però la resta dels mesos d’hivern,

primavera i estiu, l’emplaçament es convertirà en un macro-complex d’escape room i
altres experiències relacionades amb el món
de l’oci i el terror. Els dos parcs d’oci, l’aquàtic i el del terror, podran conviure perfectament compartint instal·lacions depenent de
la temporada.

Atraccions, espectacles i animació
de carrer 100% noves
El nou emplaçament ha permès crear des
de zero totes les experiències i atraccions.
Per això, aquesta temporada Horrorland
estrenarà 6 haunted houses (passatges del
terror) de temàtiques variades i presentarà
una animació itinerant de carrer i espectacles de nova creació repartits per diferents

El nou emplaçament té capacitat per a 8000
persones, però en aquesta edició es limitarà
a 1500 per tal de garantir la seguretat dels
usuaris i aconseguir una immersió total dels
visitants.
S’ha modificat el sistema de venda d’entrades per garantir el distanciament social i
vetllar per la seguretat de les persones visitants i treballadores, i com a tal enguany
els tiquets d’accés es comercialitzaran per
grups. A nivell operatiu, aquest fet implica
que la totalitat del grup entrarà dins de cada
atracció de manera única i exclusiva garantint la distància social i oferint una experiència 100% immersiva i personalitzada mai no
viscuda fins al moment.
/ Font: premiadedalt.cat

Aquestes són les platges del Maresme amb Bandera Blava
El Maresme compta amb un total de 10 platges amb la distinció de Bandera Blava, un
guardó que reconeix internacionalment la
qualitat de les platges i els ports esportius.
En concret, les platges amb Bandera Blava són les de Malgrat Centre i De l’Astillero
(Malgrat de Mar); Pescadors i La Riera (Pineda del Mar); Garbí (Calella); Les Barques
(Sant Pol de Mar); Canet (Canet de Mar);
Dels Tres Micos (Caldes d’Estrac); Ocata i
El Masnou (El Masnou).
A banda, hi ha un total de quatre ports del
Maresme que han rebut la distinció de Banera Blava. Es tracta dels ports d’Arenys de
Mar, El Balís (Sant Andreu de Llavaners),
Consorci Port Mataró i Port Masnou.
Aquest guardó, reconegut a escala internacional, valora i premia la gestió ambiental i la
seguretat, les instal·lacions i la prestació òptima dels serveis i la informació i l’educació
ambiental. Així mateix, exigeix a les platges
una qualitat de l’aigua excel·lent i, als ports,
una excel·lent gestió ambiental. L’obtenció
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d’aquesta qualificació és el resultat de les
mesures de gestió a les zones de bany, les
millores en els sistemes de sanejament implantats en els municipis costaners i les mesures de control i inspecció del medi hídric.
/ Font: maresme360.cat

Banderes blaves
a Catalunya aquest 2021
Catalunya compta aquest 2021
amb 119 banderes blaves que reconeixen internacionalment la qualitat de les platges i els ports esportius. El jurat internacional Bandera
Blava 2021 ha distingit 97 platges,
31 a la demarcació Barcelona, 29
a Tarragona, 26 a Girona, i 11 a les
Terres de l’Ebre. Aquesta xifra suposa 2 platges més que l’any anterior. Pel que fa als ports esportius,
se n’han distingit 22, un menys que
l’any passat. Del total, 8 se situen a
Girona, 8 a Barcelona, 4 a Tarragona i 2 a les Terres de l’Ebre. Tots els
ports que s’han presentat per obtenir el guardó l’han obtingut.

Actualitat
Esther Martínez, @Xiquetamontgat,
la Tik Toker de la hostaleria
Aquesta agremiada, tot un
fenòmen a Tik Tok
L’Esther Martínez acumula més de
16.000 seguidors i pràcticament
mig milió de “m’agrada”. Hostalera
i periodista a la vegada, regenta el
Bar la Plaça i és la quarta generació d’hostalers montgatins, Chimi.
D’ençà aquest any s’ha convertit en
la influencer de referència al món
de l’hostaleria arreu d’Espanya. Es
fa dir Xiqueta de Montgat, perquè
així és com tenien de sobrenom
aquest bar regentat per “les xiquetes” una mare i dues germanes. En
el seu perfil de Tik Tok hi trobarem
consells i anècdotes del seu dia a
dia com a “barista” de La Plaça de
Montgat.

@xiquetamontgat
- Com vas entrar al món de les xarxes
socials?
Jo soc periodista, tot i que treballo al bar familiar. Som la quarta generació i d’ençà el
confinament de la tardor passada em vaig
aficionar a compartir receptes que feia amb
els meus amics i, un d’ells, expert en màrqueting digital em va veure molt potencial i
em va animar a endinsar-me al món de les
xarxes socials. Primer a través d’Instagram,
però després vam provar a Tik Tok on el
creixement va ser enorme.

- Sorpresa per l’èxit i la repercussió
que estàs tenint?
Molt, no m’ho esperava. Em vénen a veure
al Bar seguidors de totes les d’edats i d’arreu
del país. L’altra dia vaig anar a un Restaurant de Barcelona i uns altres seguidors em
van reconèixer. És molt sorprenent l’impacte que tenen les xarxes socials, estic molt
contenta!

- A més tens, la possibilitat d’interactuar amb la teva comunitat de seguidors a través dels “directes” que fas
amb ells...

Intento publicar cada dia i fer un directe al
dia. Tinc comprovat que cada vegada que
fas un directe viralitzes més fàcilment el teu
contingut.

- Els teus continguts estan molt centrats en el teu dia a dia al bar de Montgat, podríem dir que és un perfil que
parles molt sobre hostaleria. Per què
vas apostar per fer aquest tipus de
continguts?
El nostre sector és un sector molt tancat...i
això me’n va fer adonar Cafès Pont, el nostre proveïdor de cafè que van venir un dia
a fer-nos una petita formació sobre el cafè.
Recordo que em va dir que no m’ensenyaria
a fer cafès perquè és una cosa que feia cada
dia però sí que em donaria uns quants consells per si ho volia aplicar en el meu dia a
dia. La manera com m’ho va explicar em va
fer adonar que estem molt acostumats a fer
les coses sempre de la mateixa manera i no
ens plantegem mai millorar-la...

-D’aquí els teus consells?
Exacte. Hi ha molta cultura del cafè i considero que al nostre país estem a anys llum de

les tendències actuals, de la manera en com
servir el cafè i com cuidar cada detall. I crec
que això pot marcar la diferència i, això, els
clients ho noten...

-Què me’n dius de les xarxes socials,
quin paper hi tenen avui dia en el món
de la hostaleria?
Jo considero que ho són tot. Ara quan vas
a un restaurant necessites abans consultar
el seu perfil d’Instagram; veure quins són
els seus plats, quina és la seva filosofia de
cuina, veure els comentaris de la gent... i en
funció d’això triar si hi vas o no.

-Per últim; sou agremiats al Gremi
d’Hostaleria. Ho recomanaries?
El Gremi d’Hostaleria ens porta tot el tema
de la gestoria des de fa molts anys. Crec que
necessitem generar comunitat, estar més en
contacte entre tot el sector de la hostaleria.
Tenir una sola veu; aprendre de les últimes
tendències. La hostaleria moltes vegades és
un sector molt tancat que li costa canviar les
coses.
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El gaspatxo és senzill, refrescant i molt nutritiu
Quants tipus de gaspatxos hi ha,
almenys que sapiguem que es preparen amb assiduïtat?
Si preguntem a algun dels turistes que omplen les platges espanyoles sobre plats
emblemàtics de la cuina del nostre país,
segurament contestarien amb rapidesa: el
gaspatxo o la paella, referències imprescindibles de la nostra gastronomia.
El gaspatxo és el rei de l’estiu, un plat monarca que es pot trobar en qualsevol taula
de qualsevol cantonada de l’Estat, original
d’Andalusia i, més concretament, dels antics
pagesos i jornalers, que aprofitaven el pa
sec de dies anteriors, el mullaven en aigua i
el rebregaven a mà, barrejant-lo amb tomàquets també rebregats manualment, all picat
en un morter, sal, oli, vinagre i, si les tenien a
mà, algunes verdures o hortalisses picades,
especialment, cogombres i pebrots.
A poc a poc van anar entrant en escena altres productes, que encara que avui puguin
semblar bàsics, podríem qualificar perfectament de “ornamentals”.
Entre ells, els que van arribar d’Amèrica,
especialment de Mèxic i el Perú, després
del descobriment: tomàquet, tota classe de
pebrots i vitets, patata i altres que, encara
que lentament, es van integrar per sempre
en l’agricultura i en les cuines ibèriques, fins
al punt que avui serien inconcebibles sense aquest mestissatge. D’aquesta manera,
s’han afegit noves cultures introduint altres
varietats a la forma del gaspatxo, com l’alvocat, fruita a la qual els asteques donaven un
valor altament afrodisíac.
Però… Quants tipus de gaspatxos hi ha, almenys que sapiguem que es preparen amb
assiduïtat?
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Hem pogut recopilar aquests nou:
1. Gaspatxo andalús
És el clàssic, encara que no està exempt de
debat sobre si es cola o no, la proporció de
cogombre o pebrot, la longitud del doll de vinagre, la quantitat de pa o l’all.
En essència els seus ingredients són: dos
cogombres pelats, una llesca de pa sense
escorça, un gra d’all, una branca d’api, un
pebrot verd, 100 grams de nous, 100 grams
d’espinacs, un grapat d’alfàbrega fresca,
una branca de julivert, tres cullerades soperes de vinagre de xerès, 150 mil·lilitres d’oli
d’oliva, pebre i sal al gust.
2. Gaspatxo verd
Aquesta variant ja se surt prou del dogma
com per a ser considerat un gaspatxo cismàtic amb vida pròpia. Substitueix la base
de tomàquet, que és la que confereix el to
vermell a l’andalús, per hortalisses de fulla
verda.

Els seus ingredients són: dos cogombres
pelats, una llesca de pa sense escorça, un
gra d’all, una branca d’api, un pebrot verd,
100 grams de nous, 100 grams d’espinacs,
un grapat d’alfàbrega fresca, una branca de
julivert, tres cullerades soperes de vinagre
de xerès, dues cullerades de iogurt, 150 mil·lilitres de iogurt.
3. Gazpachuelo
Té el seu origen en una sopa de pescadors
de la costa malaguenya, però ha anat derivant amb els anys i ha acabat per donar
lloc a cap a una espècie de gaspatxo on
l’element vegetal queda en un segon pla i
prevalen altres ingredients com l’ou dur i la
maionesa, per la qual cosa constitueix una

heretgia en tota regla. D’aquí ve que no se li
concedeixi el títol de ‘gaspatxo’.
Els seus ingredients són: maionesa, all, aigua, pa dur, aigua freda i un polsim de sal.
Els ingredients es trituren fins a obtenir una
sopa freda a la qual li afegirem làmines d’ou
dur i trossets d’hortalisses. Hi ha qui també
s’atreveix a col·locar-li gamba pelada i cuita. Cal dir que la sopa tradicional continua
elaborant-se sota el mateix nom, per la qual
cosa l’existència d’aquesta variant freda genera controvèrsies.

sense llavors i sense pell, dos tomàquets
tipus pera madurs, un quart de ceba, un cogombre petit pelat, un quart de pebrot vermell, 50 grams de pa dur, 50 mil·lilitres d’oli
d’oliva verge extra, sal a gust, pebre a gust,
vinagre al gust, dos gots d’aigua.
L’elaboració és la mateixa que en els altres gaspatxos: pelat, trossejat i triturat per
a després colar. L’oli i el vinagre es poden
afegir després del colat, però llavors hem de
realitzar un nou batut perquè l’oli emulsioni
bé amb la sopa.

4. Gaspatxo blanc

6. Gaspatxo de maduixes

Una variant que prescindeix totalment de les
hortalisses i utilitza com a bases els pinyons,
les ametlles i el pa, per la qual cosa, donat
el seu nivell calòric, requereix moderació en
la ingesta, perquè ja se sap que massa gaspatxo engreixa.

Aquesta sí que seria una variant més moderna i creativa que afegeix fruites com les
maduixes i vinagres de poma o gerd, que
acompanyen al sabor fruiter i àcid.

Els ingredients que porta aquest conegut
gaspatxo són: un ou dur, un o dos alls, 100
grams d’ametlles crues pelades, 500 grams
de molla de pa rústic o de pagès, 250 mil·lilitres d’oli d’oliva verge, vinagre al gust, sal a
gust, un litre d’aigua freda, una poma dolça,
50 grams de pinyons, 80 grams de panses
de Corinto.
5. Gaspatxo de síndria
El gaspatxo de síndria és una variació amb
una llarga tradició. Se’l considera lligat a les
sopes fredes prèvies al descobriment del
continent americà, que usaven com a base
ingredients diferents al tomàquet, en aquells
dies desconegut.
El gaspatxo de síndria estàndard té els següents ingredients: 400 grams de síndria

Els seus ingredients són: 400 grams de
tomàquets tipus pera madurs, 400 grams de
maduixes, mig cogombre, mig pebrot verd,
mig gra d’all, 40 grams de pa dur, 50 mil·lilitres d’oli d’oliva verge extra, mitja cullerada sopera de vinagre de poma o gerd, sal a
gust, dos gots d’aigua.
Addicionalment es pot optar per introduir fulles d’herba-sana, un punt de sucre o fins i
tot vitets per a donar-li un toc picant.
7. Gaspatxo de cireres
Una altra variant és substituir les maduixes
per les cireres.
Els ingredients serien: 400 grams de cireres
(pesades sense os), tres tomàquets grans
i madurs, un pebrot verd petit, 100 grams
de pebrot vermell, mitja ceba gran. un gra
d’all, 220 mil·lilitres d’aigua, dues cullerades

soperes de vinagre de poma, 120 mil·lilitres
d’oli d’oliva, dues fulles de menta, orenga a
gust, sal a gust.
8. Gaspatxo ‘precolombí’
Es tracta d’una aproximació que la restauradora Anna Parellada va fer en 2010 per
a prefigurar el que podia ser el gaspatxo
abans que Colón aconseguís les costes de
la República Dominicana.
Mancant de tomàquet i pebrots, la seva configuració és: mitja síndria o meló gran, un o
dos cogombres, un grapat d’ametlles crues,
tres raves, una ceba gran, un o dos grans
d’all sense cor. Un terç d’una arrel gingebre,
quatre o cinc cireres, un ram de menta o tres
o quatre claus d’olor, una mica d’Oli d’oliva,
un mica de vinagre de xerès, un toc de sal.
9. Gaspatxo de menta i alfàbrega
És una invenció del periodista Mikel Iturriaga que requereix un escaldat previ d’alguns
ingredients i la cocció d’unes altres, encara
que el resultat es menja com a sopa freda.
Els ingredients són: 50 grams de fulles d
ementa, 50 grams de fulles d’alfàbrega, 3
ous durs, 100 grams de molla de pa, un carabassó, un o dos grans d’all, segons gust,
200 mil·lilitres d’oli d’oliva verge extra, tres
cullerades de vinagre de xerès, sal a gust.
Les herbes s’escalden i es refreden i el carabassó es cou tres minuts. El pa es remulla
en vinagre. Després d’això, tota la barreja es
tritura i es refreda a la nevera.
Font: lavanguardia.com / eldiario.es
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Nous agremiats

De Wagner, 58 - Santa Coloma de Gramenet

Irlanda, 46 - Santa Coloma de Gramenet

De Sant Feliu de Llobregat, 17-1 - Badalona
678 08 24 73

Restaurante

Los Mellizos
Verdi, 56 - Santa Coloma de Gramenet
931 17 28 76

De Sant Josep, 23
Santa Coloma de Gramenet
930 05 05 18

Plaça Antoni Gaudí, 8 - Montgat

De Bac de Roda, 1 - Badalona
93 436 51 28

Passeig Ollof Palme, 36 - Badalona
CCC Montigalà

Bar

Chez amor
De Ponent, 82 - Badalona
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Bar

l’espiral
Santiago Rusiñol, 72 - Santa Coloma de
Gramenet
640 72 31 61

Terrassa, 42 - Santa Coloma de Gramenet

Santa Madrona, 69 - Badalona
600 06 61 20

Cafetería

El Quijote
Santiago Rusiñol, 72 - Badalona
648 639 593

Avinguda Alfons XIII, 248 - Badalona

Avinguda Alfons XIII, 248 - Badalona

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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Nous agremiats
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Manuel Moreno Mauricio, 23 - Badalona
93 678 48 57

Sant Miquel, 12 - Badalona
649 72 42 03

Singuerlin, 52 - Santa Coloma de Gramenet
93 399 17 13 / 608 54 44 40

Mare de Déu Fátima, 15 - Badalona
93 175 19 88

Plaça Sant Joan, 3, 5 - Montgat
93 018 91 10

Av. de la Generalitat, 287 Santa Coloma de Gramenet
636 21 22 40

Bellavista, 12 - Badalona
681 236 966 / 93 399 80 95

Rambla de Sant Sebastià, 11 Santa Coloma de Gramenet
93 802 76 20

Sicilia, 73 - Santa Coloma de Gramenet
600 886 802 / 667 355 064

ENCARA NO
ETS AGREMIAT?
Apareix a la propera revista!
Fes-te agremiat
i gaudeix de totes les
avantatges que t’oferim.

Quirónsalud presenta el primer hospital
privat de Badalona
S’invertirà 40 milions d’euros per
construir un nou centre de 15.000
m2 de superfície, amb cinc plantes
que oferirà serveis i atenció en totes les especialitats mèdiques

centre tindrà 15.000 m2 de superfície i serà
sostenible amb el medi ambient. A més, oferirà una àmplia cartera de serveis amb atenció en totes les especialitats i amb unitats
multidisciplinàries per a oferir una atenció
integral i altament resolutiva als pacients.

L’acte de presentació també va comptar
amb la màxima autoritat de la ciutat l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, i el director territorial per a Catalunya i l’Aragó de
Quirónsalud, Germán Barraqueta.

El nou hospital, que suposarà una inversió
de 40 milions d’euros, donarà treball a unes
400 persones. A la vegada, servirà per donar
una alternativa a tots aquells pacients que
actualment es desplacen als seus hospitals
de Barcelona perquè no disposen d’una alternativa privada en aquesta zona.

El nou hospital estarà ubicat en un terreny
situat a l’avinguda Navarresa, entre els carrers de Ramón Rubial i de La Seu d’Urgell,
molt prop de l’avinguda del President Companys, un dels carrers amb major afluència
de la ciutat i que està molt ben comunicada
per carretera amb Barcelona i el Maresme.
El nou hospital, vuitè del grup Quirónsalud
a Catalunya, juntament amb el Centre Mèdic Teknon, l’Hospital Universitari Dexeus
o l’Hospital Quirónsalud Barcelona, entre
d’altres, disposarà de cinc plantes, 70 habitacions, 6 quiròfans, i 6 box d’UCI. El nou

de referència a escala europea com és Can
Ruti, que juntament a altres organismes institucions que treballen en l’àmbit de la salut,
a les que ara se suma el Grup Quirónsalud
des de la iniciativa privada, ens permet situar la ciutat com a pol de referència de la
sanitat del futur”.

Durant l’acte de presentació, l’alcalde Garcia Albiol va explicar que “és una molt bona
notícia que en temps complicats i de dificultats econòmiques com els que estem vivint
hi hagi empreses i institucions que tinguin
una visió a llarg termini i facin una inversió
d’aquesta rellevància i envergadura que,
sens dubte, tindrà un retorn econòmic i social molt important per a Badalona”. Garcia
Albiol va destacar que “a Badalona tenim
la sort de comptar amb un complex sanitari
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El Gremi d’Hostaleria i Turisme del Barcelonès Nord,
al costat dels agremiats durant la Covid-19
El Gremi continua fent la seva labor al costat del sector de l’hostaleria, justament en el moment que
més necessita el seu suport.

El Gremi d’Hostaleria i Turisme del Barcelonès Nord (GHT) ha donat servei en tot moment als seus agremiats i a diferents restauradors durant tota la pandèmia del Covid-19.
El personal ha donat servei de forma telemàtica, ja sigui per telèfon o via correu electrò-

nic o, fins i tot, WhatsApp per tal de donar
totes les informacions que s’anaven rebent
per part de tots els organismes (municipals,
Generalitat, Estat), ja sigui en matèria de
normativa de seguretat i higiene, a normativa laboral.

Treballem amb diferents operadors de telefonia.
Telefonia per a particulars, autònoms i empreses.
Millor tarifa i millor servei !!
935 024 701 / 691 93 40 22
fesmeuntruc@fesmeuntruc.com

*Aprofita la nova temporada
de futbol amb nosaltres
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Traspassos
nº 1.- Restaurante en polígono Sant Adrià del Besòs
250 mts 2 + 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 mts 2 / 99.000€ Traspaso / 1.800€ Alquiler / Cerca del centro

Nº 3.- Se traspasa Pizzería en Badalona por jubilación
120 mts2 / 91.000€ Traspaso / 583€ Alquiler / El pleno funcionamiento + 2 motos

nº 4.- Restaurante frente al mar en Premià de Mar
140 mts 2 / 45.000€ traspaso / 1.200€ Alquiler / Totalmente equipado

nº 5.- Bar en Badalona con clientela fija al lado de colegio
75 mts2 / 24.000€ Traspaso / 700€ Alquiler / Totalmente equipado

nº 6.- Restaurante en Premià de Mar
85 mts2 / 25.000€ Traspaso / En pleno funcionamiento + 40 menús diarios /1080€ Alquiler

nº 7.- Bar en Badalona al lado de zona deportiva con mucho ambiente y amplia terraza
50 mts2 / 58.000€ Traspaso / 890€ Alquiler / Totalmente equipado / En pleno funcionamiento

nº 8.- Bar en Badalona centro
90 mts2 / 50.000€ Traspaso / 830€ Alquiler / Totalmente equipado / en pleno funcionamiento/ salida de humos

nº 9.- Rostissería en Alella
50 mts2 / 35.000 Traspaso / 600€ Alquiler / en pleno funcionamiento

nº 10.- Restaurante en Badalona, polígono
225 mts2 (2 plantas) / VENTA 550.000 / en pleno funcionamiento / totalmente equipado

nº 11.- Bar Cafetería en Centro Santa Coloma
90 mts2 / 98.000 traspaso / 1300 alquiler / en pleno funcionamiento / clientela fija al lado de hospital

nº 12.- Se traspasa Rostisseria en Badalona
70 m2 / 55.000 traspaso / 700 alquiler / en pleno funcionamiento / clientela fija

nº 13.- Restaurant en Santa Coloma zona centro
220 m2 / 54.000 Traspaso / 365.000 de venta / 1950 Alquiler

nº 14.- Granja Bar en Badalona centro-playa
70 m2 / 38.000 traspaso / 560 alquiler / totalmente equipado / en pleno funcionamiento con clientela fija

nº 15.- Traspaso de Negocio de comida para llevar en Moncada
130 m2 / En el centro del pueblo / Equipamiento especial de última generación / clientela fija

nº 16.- Bar en Badalona zona centro-playa
80 m 2 / 40.000 traspaso / 916 alquiler / en pleno funcionamiento

nº 17.- Restaurant en polígono de Badalona
330 m2 / 90.000 traspaso / 2700 Alquiler / En pleno funcionamiento

nº 18.- Restaurant en Santa Coloma zona cerca del centro con terraza interior
400 m2 / 150.000 Traspaso negociable / 2000 Alquiler / En pleno funcionamiento

nº 19.- Restaurant en Badalona, zona centro
190 m2 / 100.000 traspaso / 1500 Alquiler / En el centro de la ciudad
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L’Hotel Sallés Marina Badalona obrirà les portes
a principis de 2022
Badalona no tindrà més places d’hotel aquest estiu. Tot i que la previsió era obrir el passat mes de maig, l’hotel Sallés Marina Badalona
no s’inaugurarà fins a principis de l’any vinent, segons les darreres
previsions de l’empresa. Els retards han estat un constant en aquest
projecte, anunciat fa més de 7 anys.
L’any 2016, va quedar licitat el nou hotel, però diferents obstacles
administratius van anar retardant els passos previs. Un cop adjudicat
a l’empresa balear Melià, aquesta també es veia afectada per una
altra trava burocràtica. Finalment, el 2018, el consell d’administració
de Marina Badalona aprovava que Sallés Hotels fos l’empresa adjudicatària d’aquest projecte. Un cop començada les obres, l’hotel del port
havia d’estar llest a finals de 2020, però la pandèmia també ha afectat
la situació d’aquesta construcció. Tot i que pràcticament l’hotel està
acabat, l’empresa prefereix esperar al mes de gener o bé febrer del
2022, la data per obrir les portes de l’hotel Sallés Marina Badalona.
En un principi, la previsió per aquest estiu encara no apunta a una recuperació del turisme internacional a casa nostra ni tampoc de grans
congressos. Això hauria fet esperar a Sallés aquesta obertura del nou
hotel situat al recinte portuari. El nou hotel Sallés Marina Badalona,
de 4 estrelles, té 15 plantes i un total de 204 habitacions, algunes
amb unes vistes espectaculars del litoral badaloní. També destaca la
terrassa d’aquest establiment.
/Font: diaridebadalona.com

Anís del Mono tanca l’embotelladora de Badalona
El grup Osborne ha anunciat el trasllat de la planta d’embotellament
d’Anís del Mono fora de Badalona, a causa de «les limitacions de
l’edifici i la normativa actual vigent al nucli urbà de la ciutat», segons
ha adduït. La zona en què s’ubica la planta embotelladora està en
ple procés de renovació urbanística residencial i encaixa poc amb
instal·lacions industrials. En un comunicat, Osborne assenyala:
«Davant la impossibilitat d’actualitzar la línia d’embotellament amb

què compta avui dia la fàbrica, per les limitacions del mateix edifici
i per la normativa actual vigent al nucli urbà de la ciutat, el procés
d’elaboració es completarà en una altra planta d’Osborne».
L’empresa assegura que mantindrà «la part més important de la
fabricació d’Anís del Mono a la joia modernista que és la seva fàbrica de Badalona», cosa que «assegurarà la rellevància de la destil·leria d’Anís del Mono com a referent a la ciutat de Badalona».
La companyia afirma que ha «informant puntualment» l’ajuntament
d’aquesta ciutat catalana, al qual ha garantit «l’aposta d’Osborne
per la marca, per la destil·leria d’Anís del Mono i per la ciutat de
Badalona». Osborne no ha detallat on es traslladarà la línia d’embotellament d’Anís del Mono, si bé la seva destinació podria ser el
Puerto de Santa María (Cadis), on té la seu aquest grup empresarial. Fonts coneixedores de l’operació també han indicat a EFE que
la plantilla de Badalona es veurà afectada a causa d’aquest trasllat.
En un missatge al seu compte de Twitter, l’alcalde de la ciutat,
Xavier García Albiol, ha explicat haver parlat amb els propietaris
d’Osborne. «M’han garantit l’aposta de la companyia pel projecte
i la ciutat, així com continuar acostant la marca a tots els veïns de
Badalona», ha apuntat. No obstant, el trasllat de la planta embotelladora és un dur cop per al municipi. Osborne ha destacat, així
mateix, que Anís del Mono «és un negoci estratègic» per al grup, ja
que «la marca s’ha convertit els últims anys en el líder indiscutible
de la seva categoria».
/Font: elperiodico.cat
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