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UN MES DE CAMPANYA

El Born convida a una 
copa per animar el retorn

A
mb l’bjectiu de tornar 
a omplir els seus lo-
cals i terrasses després 
del parèntesi forçós 

del coronavirus, 23 restaurants 
i botigues de productes gurmet 
del barri del Born s’han unit per 
oferir la primera consumició 
gratis als clients. L’obsequi de 
benvinguda per la tornada a la 
nova normalitat va des d’una 
copa a un pintxo. 

La campanya, que compta 
amb el lema Mengem-nos el Born. 
A la primera et convidem nosaltres, 
ha començat aquesta setmana i 
es mantindrà fins al 6 de juliol. 
La iniciativa té cartell propi 
dissenyat a quatre mans pels ar-
tistes Javier Mariscal i Mikel Ur-
meneta, que ja penja a la plaça 
de Montcada, on és la seu de 

b Una vintena de 
restaurants i botigues 
gurmet s’uneixen  
per sortir del pou

Barcelona Born Gourmet, pro-
motora de la campanya. 

«Després d’aquests mesos tan 
complicats, en què la decisió 
més encertada era quedar-se a 
casa per la nostra salut i la de les 
persones que estimem, la situa-
ció està millorant i ha arribat el 
moment de capgirar-la –explica 
Juan Carlos Arriaga, president 
de Born Comerç–. Per això con-
videm la gent que ens ajudin a 
recuperar l’esperit alegre, obert 
i cosmopolita d’aquest barri 
històric i gastronòmic». 

El cartell de Mariscal i Urme-
neta té molta relació amb 
aquesta resurrecció de la gastro-
nomia del Born. Tant el dissen-
yador català com el basc són as-
sidus del barri i dels seus restau-
rants. El primer viu hi viu i el se-
gon hi va cada vegada que visita 
Barcelona, assegura Iñaki Ló-

pez, amo, entre altres locals del 
barri, del Sagardi. «És el primer 
cartell que fan junts els dos i di-
lluns van venir a presentar-lo el 
seu primer dia en llibertat des-
prés del confinament», explica 
el conegut hoteler. Assegura 
que en l’estrena de la campanya 
estan registrant moltes reser-
ves. «La gent té ganes de tornar 
al barri més gastronòmic de la 
ciutat», afegeix. 

 
‘MENGEM-NOS EL BORN’ / Mentre 
duri la fase 2 a Barcelona, els 
restaurants ofereixen el 40% de 
l’ocupació interior i el 50% de 
les terrasses. Entre els locals de 
la campanya Mengem-nos el Born 
figuren el 7 Portes, Vila Vinite-
ca, Sagardi Cuiners Bascos, 
Llamber, Estimar, Tapes Born, 
Orio Gastronomia Vasca, La 
Vinya del Senyor, Oaxaca Cui-
na Mexicana, Golfo de Bizkaia, 
Bodega La Puntual, Cafés El 
Magnifico, i Euskal Etxea, en-
tre d’altres. «Cada restaurant i 
botiga gurmet decideix amb 
què obsequia els clients», pre -
cisa López. H
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b Mariscal i Urmeneta, 
clients del barri, 
dissenyen el cartell  
de la campanya

33 Amos de locals gastronòmics del Born, amb el cartell de la campanya i els seus autors.

EL PERIÓDICO

SANCHO DE ÁVILA 
Ramon Martín Aponte, 92 a., 8.30 h. Pedro 
Nieto Tel, 84 a., 9.25 h. Quim Vilanó Badia, 
61 a., 10.05 h. Miquel Rico Catafal, 56 a., 
10.30 h. Juan Carlos Cambra Goñi, 57 a., 
10.45 h. Maria Elena Blanes Amenós, 86 a., 
11.50 h. Pilar Sanz Iban, 72 a., 12.30 h. An-
gelina Fornós Bertrán, 78 a., 12.45 h. Oscar 
Fernández Gigan, 74 a., 13.25 h. Miquel 
Rodo Salas, 79 a., 15.00 h. Maria Cruz Pue-
yo Lacarte, 90 a., 15.15 h. Domingo Vilar 
Fumaña, 80 a., 15.30 h. Joaquina Villalba 

NECROLÒGIQUES
Campos, 93 a., 16.15 h. 
LES CORTS 
Manuel Rams Balsebre, 86 a., 8.30 h. Marià 
Ballestin Felius, 89 a., 9.00 h. Eulalia Liébana 
González, 90 a., 10.30 h. Montserrat Lleixà 
Vinaixa, 85 a., 11.00 h. Celia García Blanch, 
97 a., 11.30 h. Fina Armengol Corominas, 89 
a., 12.30 h. Rosa Pla Iglesias, 86 a., 13.00 h. 
Irene Matas Subietas, 72 a., 15.00 h. José 
Antonio de Dios González, 80 a., 15.15 h.  
COLLSEROLA 
Josefina González Soler, 96 a., 9.30 h. Mau-

ricio Abril Duran, 80 a., 12.00 h. 
SANT GERVASI 
Carles Sasot Cortés, 91 a., 9.30 h. Segundo 
Galán Mate, 92 a., 10.30 h. Antònia Puigdo-
mènech Riera, 85 a., 15.15 h. 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Francisco Américo Malaspina Baca, 60 a., 
11.00 h. 
 
Llista facilitada per Serveis Funeraris de 
Barcelona. Més informació al telèfon 
900.231.132.
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