JULIOL 2020

EL
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GASTRONOMIA

SOSTENIBLE

El repte d’integrar-se amb el medi ambient

Diari d'un restaurant

del Maresme

RAMON
TARRIDAS

Ramon Tarridas ens explica la seva experiència al
capdavant del restaurant El Peix Grillat i del ‘xiringuito’
c. Riera de Sant Pol de Mar
Sant Pol de Mar
Tel: 615 419 386
www.banystarridas.com

Banys Tarridas. Són dos negocis que en el context de la
restauració maresmenca es plantegen amb un clar
compromís pels Productes de la Terra, de proximitat i de
Quilòmetre Zero. I alhora també per la defensa pel
turisme sostenible, avalada per la certificació Biosphere i

c. Indústria, 56 Calella
Tel. 638 846 490

mail: elpeixgrillat@gmail.com
www.elpeixgrillat.com/restaurant-sense-gluten

el compromís mediambiental que representa.

Com han viscut aquests difícils mesos d’aturada
forçada de les seves activitats?
Amb molt de respecte. Ningú ens informava i per tant
hi havia una incertesa, por. Que ningú ens digués el
‘quan’, s’entén, però que no ens diguessin el ‘com’,
generava molta incertesa i no sabies què fer. També
hem fet molts ‘webinar’ i hem pogut aprendre temes
de l’Escola d’Hostaleria, entre d’altres coses més.
Hem tingut molt de temps per aprendre. I hem pogut
veure la resposta del sector a la situació i cap a on
avançàvem. El sector privat ha anat més ràpid que el
públic. Ens interessava, sobretot, saber el ‘com’, tot el

cadires en 180 m2. Nosaltres ja teníem hidrogel per a

tema de les fases, que també era el més important. I

les mans de fa vuit anys, és un tema que no ens ha

donava la sensació de què s’ha anat improvisant.

vingut de nou. Els lavabos no tenen accés al
clavegueram, fem sevir ‘Polyclin’. Facilitem l’hidrogel

Quins canvis en el dia a dia els ha obligat a fer

a la gent per desinfectar, és a més biocida, que vol dir

aquesta situació d’emergència?

que mata les bactèries i els virus. En concret, de
dispensadors

Al restaurant, quan vam poder obrir, que era necessari

ja

en

teníem

dos

i

n’hem

hagut

d’incorporar un parell més.

també ja per ‘salut mental’ després del confinament,
vam rescatar el personal a mitja jornada. Com que

I en el restaurant de dispensadors també ja en teníem,

vam veure-les venir, ens vam comprometre amb ells i

perquè la meva filla va viure un temps als Estats Units

els vam dir que els pagaríem igualment el sou, encara

i quan hi vam anar en vam veure. També ho havíem

que no fessin les hores. I que més endavant ja ho

vist en un viatge a Mèxic. I vam decidir aplicar-ho. Ja

ajustaríem.

que no es pot evitar la pols, anem a posar-hi

Pel que fa al ‘xiringuito’, està ja licitat i té un cànon

defenses!, ens vam dir.

fix amb un contracte amb l’Ajuntament. En aquest

Han decidit adherir-se al Compromís per la

cas, l’economia va quedar molt tocada. I lògicament

sostenibilitat turística Biosphere. Quina creuen

vam tenir molt menys volum que l’any anterior, que
havíem tingut molt de moviment. I pel que respecta a
l’organització del local, quan es va poder obrir es va
mantenir la distància a les taules. Des de la Direcció de
Costes ens han deixat 80 m2 més de terrassa, però cal
tenir en compte que s’ha de repartir l’espai per complir
amb la normativa, amb un màxim de 100

que és la importància de propostes com aquesta
per a la comarca?
Moltes de les coses que es proposen des del
Biosphere ja les fèiem. I no han estat, per tant,
un gran sacrifici. En els temes de sanitat que
s’han determinat ja preníem mesures nosaltres:
paper per a les mans, el WC netejat... ja teníem
cura abans de la pandèmia, perquè tenim un
model de negoci en el qual menja molta gent en
poc espai. Estem en un lloc on no hi ha connexió
amb el clavegueram i el rentaplats no dona a
l’abast, un servei implica entre 400 i 500 plats.
Tot això ens ha obligat a canviar el model de
gestió, que ha hagut de ser molt més dinàmica. I
ens vam dir: i si féssim desaparèixer els plats,
seria

brutal!,

sense

plàstic,

amb

plats

compostables d’un sol ús, de fibra de canya de
sucre, Duni.

També hem fet d’altres canvis en positiu pel medi
ambient, en els envasos per a les coses per emportar,
compostables; coberts de fusta, canyetes de paper i
les dels còctels, que són comestibles. Totes aquestes
accions lliguen de ple amb el Biosphere. I si tenim
aquesta mentalitat, per què no fer-ho? A nosaltres no
ens ho va haver de dir ningú, ja teníem aquest
plantejament. El medi ambient és la voluntat. Els
plats, per exemple, costen 30 cèntims. Ni hi guanyes
ni hi perds. També ens estem plantejant canviar les
ampolletes d’aigua per un sistema de dispensador
similar al que es fa servir amb les cerveses, a més dels
gots compostables. Penseu que en cinc mesos de
temporades es gasten actualment unes 16.000
ampolletes d’aigua
Quines són les especialitats del seu restaurant?
Jo vinc del món de la pesca. La meva família, mirant
vuit generacions enrere, són pescadors la majoria. El
meu rebesavi va obrir el ‘xiringuito’ i el 2012 va
haver-hi el relleu generacional, vam incloure el peix
que pescàvem i el menú sense gluten. Tota la meva
vida ha estat vinculada a la pesca: fa uns anys em van
escollir per participar en la reforma política pesquera
europea i també es va crear una associació de
pescadors artesanals. Aquestes activitats em van fer
veure aspectes del medi ambient i solidaris que vaig
voler promoure en el restaurant. D’altra banda, el
meu germà va decidir plegar del ‘xiringuito’ i la meva
dona, la Lucía, es va quedar les seves participacions.
Un negoci, ‘xiringuito’ i restaurant, penja de l’altre.
Les nostres especialitats són el peix de mercat, els
vins, la verdura, la paella i la fideuà, productes de
proximitat. Treballem amb fins a 60 espècies de peix

Què destacaria de la gastronomia del Maresme?
El peix per descomptat, qualsevol tipus de peix.
També les fruites i les verdures. I els vins d’Alella,
que incideixen en el lloc on vivim i en els productes
de mar, perquè tenen un punt de salat, lligat amb el
litoral, amb molta influència marinada, recordant-nos
la salmorra, com si obríssim un pot d’anxoves. Cal
buscar

el

màxim

de

proximitat,

treballar

amb

productes de la terra, propostes com maduixes a la
graella o sorell marinat amb maduixes i ceba tendra,
per exemple. També destacaria que cal tenir cura amb
la sal per potenciar el sabor del producte. I que a
partir dels productes de proximitat també es pot ser
innovador. Nosaltres hem encarregat diverses
classes de pa diferents: de nous, ceba, fruit secs,
pansa... sense gluten. Tenim, també, un menú sense
gluten per a tothom i la gràcia està en què la gent
no noti la diferència en el gust.

a l’any, pescat de Blanes a Arenys. Proposem plats
amb peix de temporada a la carta, personalitzats,
especialitzats, amb el peix salvatge que tenim a la
costa. I a partir d’aquí elaborem també d’altres
propostes amb el peix, com les croquetes. De fet,
hem creat plats sense ser del món de la gastronomia,
per sensibilitat. Coses diferents del que fa la
resta. I no ens costen gen de fer-ho!

U n consell per cuinar.
Cuinar amb ‘carinyo’. Amb això és
suficient!

