Notícies

El gremi de restauració de Barcelona

COMPLEIX 550 ANYS
1452 • 2002

El sector de la restauració de la Ciutat Comtal
està de celebració. Enguany es commemora el
550 aniversari del seu naixement, l'any 1452,
i varis són els actes que el Gremi de
Restauració de Barcelona ja ha realitzat per
tal de commemorar aquesta data tan assenyalada. Unes activitats que posaran punt i
final el proper mes de desembre amb la celebració d'un sopar de cloenda.
Commemorar l'evolució de la restauració a la Ciutat
Comtal i, en general, a tot Catalunya. Aquest és el principal objectiu del seguit d'actes que el Gremi de Restauració
de Barcelona ha preparat enguany per celebrar com es
mereix una data tan rellevant: el 550 aniversari del naixement de l'entitat.
Conformen el ventall del programa des d'activitats culturals fins algunes activitats de caire més reivindicatiu.
Precisament, de caràcter reivindicatiu va ser l'acte que va
obrir l'any de l'aniversari. El passat 18 de febrer el Gremi de
Restauració de Barcelona va lliurar al Parlament de
Catalunya les signatures recollides en suport de la campanya per incloure l'art culinari en el concepte de cultura.

Per què la cultura no inclou
l'art culinari?
El gremi considera que la cuina, la restauració, és en si
mateixa un art i com a tal hauria de ser reconegut. Un art
que, en totes les seves variants (restauració, rebosteria, flequeria, xarcuteria, begudes alcohòliques com els vins i els
caves, entre d'altres) té els seus orígens indissolublement
lligats a la història de la nació catalana. Forma part de la
cultura i identitat catalana i ha contribuït a la formació de
la personalitat del poble català.
Fins ara, però, la societat i les institucions mai havien reconegut la importància d'aquesta part de la cultura. Per
aquest motiu, el Gremi de Restauració de Barcelona va
engegar la campanya de recollida de firmes Per què la cultura no inclou l'art culinari?, i que van presentar a inicis
d'any davant els parlamentaris catalans. Fruit d'aquesta
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campanya, el Parlament va aprovar posteriorment la inclusió d'aquest terme dins del concepte de cultura.
Aquest reconeixement legal i social de l'art culinari suposa,
entre d'altres aspectes:
• que la restauració i la cuina tinguin a partir d'ara accés
als pressupostos pel foment de la cultura, i així podran
comptar amb una reserva pressupostària que permetrà el
desenvolupament de l'art culinari;
• la possibilitat de crear casals de cultura culinària de la
mateixa manera que n'existeixen d'altra mena d'arts, com
a espai on compartir, debatre i impulsar aquesta part de
la cultura catalana;
• la millora de l'oferta universitària existent en matèria de
cuina i restauració, així com de les altres variants relacionades amb l'art culinari;
• i el reconeixement de la importància de l'art culinari en
l'economia catalana i estatal, ja que el sector suposa el
13% del total del PIB.

La mostra de restauració històrica
Entre les activitats socioculturals destaca la realització, del
9 al 14 de juliol al Moll de la Fusta, d'una Mostra de
Restauració Històrica. Un repàs de la cuina des del
Renaixement fins el present i les tendències de cara al
futur, amb una exposició temàtica dels productes i estris de

les diferents èpoques. Els assistents que es van donar cita al
port de Barcelona, el passat mes de juliol, van poder degustar una gran varietat de plats i begudes en el recorregut
pels estands del recinte.

El gremi considera que la cuina
és en si mateixa un art i com
a tal ha de ser reconegut

Han completat el programa la participació a la Setmana del
Llibre en Català (presentant la més àmplia oferta literària de
cuina, pastisseria, alimentació, dietètica…) i la celebració, el
8 de juliol, d'una missa solemne cantada a l'església de
Santa Maria del Mar. Més recentment, han estat presents en
el Primer Fòrum de les Estrelles, dins d'HOSTELCO 2002 (Saló
Internacional de l'Equipament per a la Restauració,
Hosteleria i Col·lectivitats), a la Fira de Barcelona i finalitzaran l'aniversari amb un sopar de cloenda el proper mes de
desembre.

De cara al futur
El gremi mira enguany cap al passat -commemorant aquests
550 anys d'història- però també cap al futur. I és que entre
les seves funcions es troben la de vetllar i defensar els interessos dels empresaris de la restauració, desenvolupant iniciatives i projectes per dinamitzar el sector. En aquesta línia,
i coincidint amb la celebració, l'associació ha posat en circu-

lació el sistema de vals menjador de crèdit restaurant i també
ha disposat una central de compres i serveis que permetrà als
agremiats abastar-se de tota mena de productes i serveis
necessaris, per desenvolupar la seva activitat comercial, des
d'un sol punt. Aquest nou servei comptarà amb dues àrees:
una primera de compres amb un ampli assortit de productes
amb més de 3.000 referències seleccionades pel canal HORECA i, la segona, de serveis professionals, per donar resposta a
les necessitats del sector. n

550 ANYS ENRERE
L'any 1452, la Confraria de Santa Marta, patrona d'hostalers, taverners i aventurers -s'anomenaven aventurers a
tots aquells que proveïen de productes als establiments, una tasca que es realitzava per la nit i per la qual cosa
corrien el risc de ser atracats- va convocar una reunió amb la finalitat de demanar a la reialesa la confirmació dels
privilegis de la Confraria i proposar la creació del primer reglament dels oficis d'hostalers, taverners i aventurers,
així com la creació d'un registre de llicències de la ciutat.
En representació d'Alfons el Magnànim (que aleshores residia a la ciutat de Nàpols), el rei Joan de Navarra va firmar i aprovar, tres anys després (l'any 1455), les peticions de la Confraria de Santa Marta, tal i com està documentat a l'Arxiu de la Ciutat ("Casa de l'Ardiaca") i a l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
Les ordenances del rei Joan de Navarra són les primeres que regulen els oficis de Taverners i Hostalers. D'aquesta
manera, allò que en un principi era una confraria religiosa i mutualista es va transformar en una corporació representativa i reguladora dels establiments d'hostaleria i per tant, el naixement del Gremi. Des de llavors, el Gremi de
Restauració de Barcelona ha tingut continuïtat legal i associativa durant aquests 550 anys, que se celebren aquest
any 2002.
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