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La modificació de la normativa que limitava !'obertura de negocis ha augmentat !'oferta
culinaria a la ciutat

Ruta gastronomica per laf nova restauració del barri
del Centre
En els darrers mesos, l'oferta de
restauració a Santa Coloma s'ha ampliat
molt. Només als carrers que envolten
l'.A.juntament. s'han posat en marxa
prop de mitja dotzena de negocis
relacionats amb l'art de la cuina. Plats
mediterranis, tapes, menús vegetarians
o delicatessens de la cuina italiana són
tan sois una mostra de l'ampli ventall
de sabors i textures a l'abast deis
paladars més exigents .
TEXT Redacció SC
El carreró de la Plaga, al barri del Centre i a
tocar a la plaga la Vila, es converteix al mig dia
en un auténtic aparado r d'esséncies , que
aconsegueixen despertar la gana de qualsevol
vianant. Mig amagat, pero amb el reclam de
l'olor que surt del seu interior, es troba el Cinc,
un restaurant que acaba d'obrir les seves portes
tot just fa tres mesos. Pels seus escassos 50
metres d'espai públic -s~nse comptar la cuinapassen cada setmana al vo ltant de 10 0
comensals.
Malgrat que la carta és variada, amb plats de
cuina tradicional i altres de noves tendéncies,
com els tartars, !'estrella són els vegeta rians .
"lntentem oferir un menú que aposti pel menjar
sa i equilibrat',' assegura en David Ochoa, cuiner

des de fa 10 anys
i propietari del
restaurant. Igual
que el menú, el
públic al Cin c
també és heterog en i: parelles,
famílies amb
nens o gent de
pas. "La idea és
que, tant els treba 11 ad o rs que
ve nen de I' obra
com un grup d'am i cs comparteixin el mate ix
espai ·; comenta
aquest colomenc.

Oferta innovadora i de
qualitat

L'. objectiu de La Tarantella és oferir una
restaurac ió italiana de qualitat,
apostant per plats que, popularment,
no són coneguts. " És equívoc pensar
que la cuina d'ltalia es redueix als
espaguetti i a la pizza·; reconeix en
Juán Carlos, un enamorat d'aquell
pa ís. " lntentem aconse llar els clients
altres plats, com els carpacios o la
pasta fresca farcida ','explica. Pero és
missió impossible. " Els co lomencs
són forga conservadors a l'hora de
menjar'; assegura. 1 si no que li
preguntin a en David, el cuiner del
En els últims mesos s'ha ampliat !'oferta de
Cinc, que va haver de reformu lar la
locals de restauració a la ciutat
filosofia del negoci a les poques
Uns carrers més endavant es troba La Tarantella, setmanes d'obrir. "Vam comengar sent un
restaurant de tapes, pero no va tenir molta
que igua l que al Cinc, també hi acut un públic
acceptació, perqué ens desmarcaven de les
divers. L'. afany d'un deis seus copropietaris, en
típiques 'braves ','comenta.
Juan Carlos Bedoya, per una decoració acurada,
fa que aquest local de cuina italiana ubicat al
Un altre que aposta pe r la qualitat és l'Álex
ca rrer Sant Jeroni, s'amb ienti d'acord amb el
Romero. Aquest colomenc va cada matí al
tipus de client i l'apat del dia . "A les nits, quan
Mercat de Sagarra per comprar els productes
passen més parelles, el restaurant és més
frescos que més tard cuinara pels clients del
íntim, amb espe lmes a les taules i música
Masonet, un 90% deis quals són colomencs:
italiana d'acompanyament. Els caps de setmana
" El públic és vari at, véne n joves i també
l'ambient és més lluminós, ja que acostumen
famílies, pero sobretot són gent de la ciutat','
a ven ir famílies amb nens',' explica en Juan
afirma. El Masonet, ubicat al carrer de Santa
Carlos, qui va obrir el local fa prop d'un any.
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Anna, és un negoci familiar obert fa gairebé dos
anys que ofereix cuina de tradició catala na i
castellana. Muntar un negoci a la ciutat va ser,
des de sempre, un deis reptes de l'Alex. "Vam
observar que els colomencs marxaven a les ciutat
ve·lnes per dinar i sopar, ja que !'oferta de
restauració a Santa Coloma era escassa ·;explica.
De fet, El Masonet, el Cinc, La Taran te lla o el
Pizzicatto, un nou restaurant situat al carrer Alselm
Clavé, tenen una trajectoria similar. Tots quatre
van obrir fa poc al barri del Centre, atrets no només
per la manca
d'oferta a la
ciutat, sinó per
la modificació
de la normativa
municipal que
limitava !'obertura de restaurants a la ciutat.
Igual que al
Centre, a la
resta de barris
ha augmentat
el nombre de
restaurants.
"Amb la reforma del Pla de
Pública Concurrencia ha
augmentat i
s'ha renovat
!'oferta de
restauració a
tots els barris
de Santa Colom a·: explica
Manuel Tirado,
regidor de Comerc; de l'.Ajuntament. La regulació, que es
va variar a prin- El Lluerna, que obrí fa cinc anys, s'ha

convertit en un referent a la ciutat

cipis d'aquesta
legislatura, ha ince nti vat joves emprenedors a
obrir els negocis a la ciutat . "Poc a poc, esta
sorgint una demanda més exigent que vol
consumir una cuina de qualitat i innovadora, en
consonancia amb els nous restaurants'; explica
Tirado .

Un referent d'avantguarda a
la ciutat
Un deis restaurants que obrí abans de la
modificació del Pla fou el Lluerna, ubicat al carrer
Casanova, 31, tot un referent culinari dins i fora
de la ciutat. Tot i que els seus propietaris, el Víctor
Quintilla i la Mar Gómez, van comenc;ar ja fa cinc
anys amb un menú senzill, poc a poc van anar
introduint plats de cuina d'avantguarda. "Molts
deis clients han evolucionat amb nosaltres';
assegura la Mar, que va canviar la seva professió
d'enginyera técnica agrícola pels fogons.
En aquests cinc anys, el Ll uerna ha donat de
menjar a personatges importants com !'alcalde
de la ciutat, Bartomeu Muñoz, el de Barcelona,
Joan Clos, actors com l'Alex Casanovas o músics
comen Pau Donés. El secret de l'exit és la qualitat
de les materies primeres i la constancia i la cura
amb que el Víctor i la Mar elaboren els plats. "Tots
porten la nostra senya d'identitat',' comen-ta el
Víctor. Al cap i a la fi, no deixen de ser veritables
obres d'art. Comestibles, aixo sí!

