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Introducció 

Com ja totohom sap, aquest 2020 ha duit amb ell un virus que ha afectat a tot el món, fent 
molt de mal, creant infectats i causant millons de morts. 

No obstant haver passat per una llarga cuarentena, el sistema turístic del nostre país, i la 
rebaixa considerable d’infectats al mateix, ens ha duit a obrir els locals per a l’enrequiment 
del país. Pero clar, tot mantinguent unes pautes de distànciament social, ús obligatori de 
mascaretas, aforament reduït i desinfecció i higenització tant dels usuaris com de les zones. 

Aixó ha implicat una nova manera més delicada de fer feina, arribant-se a considerar una 
trava a la hora de fer feina. 
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Justificació 
Es per aixó que he decidit “investigar” la manera de fer feina a les cuines actualment durant 
el Covid-19, entrevistant a cuiners per saber quina es la seva condició de feina actual i les 
diferències respecte a les de antes de la pandémia. 
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Restaurant elegit 

He elegit parlar sobre el Restaurant Béns d’Avall ja que me pareix un restaurant amb un molt 
bon nivell, i que me podrien arribar a respondre totes les preguntes sobre les mesures 
preventives que els condicionen. 

Béns d’Avall 
Béns d’Avall es un restaurant familar situat a la costa nord-oest de la serra de tramuntana, 
fundat l’any 1971 per Benet Vicens junt amb la seva dona Catalina Cifre. 

Es un restaurant que es caracteritza per la seva cuina entre tradicional i de vanguardia, 
apostant sempre al producte local i de temporada. 

Un punt molt important que tenen, són les espectaculars vistes cap al caló d’alconàsser  

El restaurant compta amb un hort propi on cultiven totes les hortalizes que mes tar utilitzaràn 
p’els seus plats. 
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Normativa Vigent a les cuines 

Per tal de garantir la seguretat a les cuines i als clients, desde el govern varen 
decretar unes normes i pautes a seguir. 

Dins la cuina: 

1. Desinfecció constant de les mans  

2. Ús obligatori de mascareta tot I es complesquin les distàncies (Aquesta te a 
voure per no infectar els aliments) 

3. Desinfecció i neteja més constant de les zones 

4. Deinfecció dels productes que arriben de fora 

Dins sala: 

1. Distància de seguretat entre les diferents taules 

2. Reducció de aforo per tal de complir la primera 

3. Norma que es vol introduïr a partir de dia 28/08: Ús obligatori de 
mascareta mentres esperes la comanda de sobretaula. 

4. Desinfecció de mans abans d’entrar 

5. Neteja i desinfecció de taules i cadires un cop els comensals haguin 
abandonat la taula. 
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Condició de treball 

Tot I pareixer que treballar amb mascareta pot esser una norma bona de 
complir, no es així: 

Sha de sumar que s’ha començat a fer feina després del confinament, que es 
quan entra l’estiu i la calor. En una cuina sempre fa calor, els fogons en marxa, 
forns funcionant, correr amunt i avall i per no parlar de l’estrés per les 
comandes. 

Tot aixó era un sofriment abans del Covid, pero ara que has de complir unes 
normes per tal de no propagar més el virus duguent la mascareta i et costa 
respirar, es una complicació molt grosa que s’hauria de tenir en compte. 

Tot I així s’ha de agafar aquesta nova manera de fer feina com un repte a 
superar i acabar amb la propagació del virus. 
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Preguntes al cuiner 

1.1 Sobre la situació actual 

Tot el de l’apartat anterior ho vaig parlar amb un antic estudiant de cuina a 
l’IES Guillem Colóm Casasnovas i actual cuiner del restaurant Béns d’Avall, 
Marc Ribas Girbent. 
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Ell, com qualsevol persona, considera que les mesures imposades són una trava 
bastant grosa a l’hora de fer feina, pero ho vou amb optimisme per el nombre 
de comensals que venen al restaurant. 

Vaig tenir especial curiositat amb el tema de la clientel·la, que així com està tot 
actualment, molts de negocis es veuen obligats a tancar per la baixa demanda 
que tenen. Al contrari al Béns d’Avall compten amb llista d’espera. 

Ens conta que enguany estava molt complicat obrir, perque eren conscients de 
com estava tot, inclús pensaven si  fer un canvi d’aire oferint una série de plats 
com hamburgueses, pepitos, etc elaborats sense perdre el seu toc de qualitat, 
durant els capvespres a la terrassa mentres tenien música ambient de fondo. 

Tot I així, varen voler mantendre en servei tradicional, que per lo que ens conta, 
ha anat bastant be 
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1.2 Curiositats sobre el restaurant 

Sense tractar el tema actual del Covid, em va cridar molt l’antenció el producte 
que utilitzen, i es que tot o gairabé tot el que utilitzen es tracta de productes de 
Km0, cosa que afavoreix molt al petit comerç del nostre poble, i que d’aquesta 
forma, dona suport durant aquesta difícil etapa. 

Per altra banda, tot el producte que no compren, es cultivat per un amic de’n 
Benet de tota la vida en el seu hort, es a dir, el producte en que es basen es 
100% de temporada i balear. 

 

10



Conclusions 

Les persones tenim el poder de aturar els rebrots I les infeccions, just hem de 
complir amb tot el que mos demanen per tal de fer-ho. 

Portar les mascaretas, respectar les distàncies, evitar aglomeracions, desinfectar-
nos les mans sovint, evitar tocar-nos la cara, etc són les mesures més repetidas 
durant aquest any I convendía respectar-les per a solucionar aquest problema 
l’abans possible 

Com es evident, no es sostenible per als empresaris aquesta nova normalitat, per 
lo que convé que tots posem de la nostra part per aturar-ho d’hora per tornar a. 
Reflotar l’economía del nostre país i evitar entrar en una crisi econòmica. 
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