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Què i qui som 

El Grup L’Ovella Negra ha dedicat tots els esforços, 
des de la seva fundació a l’any 1965, a la creació 
d’un nou concepte universal del Temps Lliure 
adreçat a L’Hostaleria. 

Les nostres incursions i inversions empresarials 
s’han adreçat des de sempre a la Restauració 
versàtil amb complicitat amb la Cultura, l’Esport i 
l’Oci, es per això que tenim interessos empresarials 
a Bars, Restaurants, Tasques, Terrasses, Centres 
Esportius, Centres Culturals, Centres Teatrals, 
Discoteques, Caves de Jazz, Centres Recreatius, 
Sales de Concerts, Fundacions, Associacions, etc. 

Podem dir, amb orgull, que som Socis Fundadors de 
l'Associació d’Empresaris de la Industria del Temps 
Lliure i la Cultura. 

El nostre esforç i el dia a dia, representen el Passat, 
el Present i el Futur de Catalunya. 
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L’activitat del grup va començar el 
1965 a La Taverna L’Ovella Negra. 
Com a tal, aquest local conserva 
d’ençà la decoració rústica que l’ha 
acompanyat al llarg dels anys i que 
el fa tant emblemàtic. 

Local mític a la nostra ciutat, 
d’abans i d’ara. ¿Qui no coneix 
L’Ovella Negra del carrer Sitges, o 
no n’ha sentit a parlar? Podríem dir 
que és dels pocs locals de Barcelona 
on els joves que anaven ahir són els 
pares dels joves que venen avui. És 
sorprenent que malgrat el temps i 
de les diferents modes que han anat 
passant, la vella taverna no hagi 
canviat ni una engruna. 

Els bancs i taules de fusta, les 
cadires de boga, la pedra centenària 
de les parets … el seu estil rau en el 
seu encant, que guarda sempre un 
aire rústic i desenfadat. 
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Lloc mític on trobem diversitat de 
gent, molta d’ ella estrangera, que 
tenen com a visita “obligada” el pas 
pel nostre local, no es volen perdre 
la seva especialitat: la sangria i les 
gerres de cervesa. 

A més disposa d’ una petita carta 
per picar quelcom o menjar unes 
torrades amb embotit a qualsevol 
hora. 

¿Podríem dir que hem creat un 
referent? 

La Taverna L’ Ovella Negra no és 
solament gresca, sinó que també té 
una rellevància a nivell històric i 
urbanístic.  

Aquest edifici del segle XVII fou un 
convent de monges que es va 
convertir en un magatzem de blat 
de la ciutat de Barcelona. 
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D’ aquí el nom del carrer de Les 
Sitges, que després fou un safareig 
públic del Raval... formant part dels 
edificis catalogats per al patrimoni 
de la nostra ciutat. 

c. de les Sitges, 5 -08001 Barcelona  
Tel.: 93 317 10 87  
www.tavernaovellanegra.com 
www.tavernaovellanegra.cat 
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Ballakano 

Més tard és va incorporar 
Ballakano, un espai que vol seguir 
la decoració rústica de La Taverna 
L’Ovella Negra, canviant les copes 
per un mos. 

El lloc és idoni per a menjar 
quelcom abans de sortir de festa o 
bé per gaudir d’ un bon àpat. Un 
ambient agradable i un tracte 
esmerat amb 
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c. de les Sitges, 3 - 08001 Barcelona 
Tel.: 93 412 55 69 
www.divinacomediabarcelona.com 
www.barcelonadivinacomedia.es 

els seus clients fan que sigui un racó 
força acollidor. 

Mentre al migdia sol ser una cuina 
àgil per a tots aquells que s’ 
escapen de la feina per anar a dinar, 
als vespres podem compartir un 
tranquil sopar d’ espelma amb la 
nostra parella o bé fer una trobada 
amb amics, tot això a un preu molt 
raonable, que no ens deixa les 
butxaques escurades, el que fa que 
sigui tant concorregut. 

Ballakano ha plasmat en la seva 
carta un recull d’ estils amb un toc 
oriental molt característic, creant 
així una cuina moderna i de mercat. 
Tot un repte per el nostre paladar. 
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Institut barcelonès d’art 
Palau Pignatelli 

Quan el Reial Cercle Artístic, va 
entrar a formar part del grup, es va 
optar per donar-li un caràcter 
totalment diferent. El restaurant s’ha 
emmarcat en un estil refinat, sense 
caure a l’estereotip d’una cuina 
encarcarada, sinó de mercat, on 
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destaca la varietat de plats i una 
elaborada presentació adreçada al 
turisme internacional i de l’art. 

També és un edifici d’interès 
urbanístic inclòs dins del Catàleg de 
Patrimoni de Barcelona. 

En destaquem l’exclusiva terrassa 
que alberga en el seu interior el 
restaurant amb vistes a La Porta de 
l’Àngel, panorama inèdit de la nostra 
ciutat reservat solament per als 
nostres clients. La terrassa està 
habilitada com a sala menjador per 
poder-la gaudir tot dinant o sopant. 

És tot un privilegi i un gran atractiu, 
tant per a turistes com per als 
barcelonins 
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No és menys important la nostra bodega on 
hi ha una acurada selecció de vins per 
acompanyar els plats. 

Pel Restaurant del Reial Cercle Artístic 
desfilen tot tipus de personatges: polítics, 
famosos, artistes, mecenes d’art, cantants... 

A l’interior del Reial Cercle Artístic hi ha un 
petit teatre i s’hi fan exposicions i 
esdeveniments anuals de gran ressò, com 
l’actuació de l‘Orquestra de Barcelona, 
l’Exposició Gaudí, etc... 

c/ Arcs, 5 - 08001 Barcelona  
Tel. : 93 301 59 37  
www.reialcercleartistic.org 
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El gros del grup és, tal i com diu el seu 
nom, La Megataverna de L’Ovella 
Negra del Poble Nou en el 22@, (tasca 
de tardes i nits) i Restaurant el Pastor 
(menús als migdies i esmorzars). 

La proposta dels restauradors per 
aquest local és donar un servei 
d’esmorzars i menú econòmic els dies 
feiners de 07:00 a 17:00 hores i de 
dimecres a diumenge, en sessions de 
tardes i nits, la gran disbauxa. 

El local es converteix en un espai on 
poder menjar i fer sopars per a grups. 
És la cerveseria perfecte fins que tanca 
les seves portes de matinada. 

Podríem dir que aquest local és el 
germà gran de La TAVERNA L‘OVELLA 
NEGRA. 
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Estem davant d’una nau industrial 
de l’any 1908 transformada en 
taverna, possiblement una de les 
més grans d’ Europa, amb 2500 m2 
dedicats a la beguda, menjar, 
futbolins, dianes i billars... és el 
punt de trobada predilecte de 
molts joves per començar la nit. 

La Megataverna de L’ Ovella del 
Poble Nou és un híbrid, doncs 
encara sent en essència un local 
rústic està ple de pinzellades de 
modernitat i elements decoratius 
únics. De les seves parets tant és 
conserven els totxos de l’antiga fosa 
com grafittis gegants que sembla 
que adoptin vida pròpia. Tots ells 
fan referència d’ una manera o 
altra, a la nostra ubicació: El Poble 
Nou. 

A més a més, gràcies a la seva 
capacitat es poden dur a terme 
projectes innovadors. 
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c. Zamora, 78-90 (cantonada Pallars) - 08018 Barcelona 
Tel.: 93 309 59 38 Fax: 93 300 24 89 
www.laovejanegra.cat 

Si mireu al sostre de la sala central 
podreu veure com pengen 4000 mil 
litres de cervesa mitjançant un 
sofisticat entramat d’ invents. 

Aquesta nau industrial també està dins 
del Catàleg del Patrimoni Industrial de 
la nostra ciutat. 
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Teatre Teatreneu 

Finalment ens trobem amb El 
Restaurant del Teatreneu que, des de 
l’àmbit cultural (avalat per les tres 
sales del teatre), fins al restaurant o el 
bar, passant per la biblioteca de lliure 
préstec, aixopluga a una gran 
diversitat de públic. 

Situat al barri de Gràcia, recull un 
entorn clàssic amb pinzellades de 
bohèmia. 

Distribuït en dues plantes amb estils 
ben diferenciats. Veurem que a la 
primera d’elles ens sentirem com 
actors d’una obra de teatre ja que el 
gran mural de la paret està simulat 
com si fos el públic i, damunt nostre, 
pengen diverses tramoies amb focus 
entremig. 
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A la planta superior la decoració és 
més cosmopolita i podem trobar una 
exposició de quadres d’un mateix 
autor, exposicions que van variant. 

En canvi, tant en un lloc com a l’altre, 
el servei és el mateix. 

La seva carta és com un carnestoltes 
que escapa dels plats tradicionals i 
els transforma fent-los divertits i 
apetitosos. A més a més, tots tenen 
el mateix cost, una idea peculiar que 
comença a instaurar-se als locals 
capdavanters de la ciutat. 

C. Terol, 26-28 (Gràcia) - 08012 Barcelona  
Tel. 93 284 48 96  
www.teatreneu.cat 



18 

O.N. The Garage és el primer mercat 
social no professional d’intercanvi, 
de segona mà i de rareses, que ha 
nascut amb la col·laboració del Grup 
Ovella Negra, Two Market i la 
Fundació Màgica, i que es marca 
com un dels objectius prioritaris 
recol·lectar aliments per a la 
Fundació Banc d’Aliments, així com 
roba usada pels mes necessitats. 
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El passat 21 d’Octubre de 2012 es va 
celebrar la primera edició i donat 
l’èxit d’acollida i de públic, s’ha 
convertit en un esdeveniment 
quinzenal durant els mesos d’hivern. 

Volem que sigui lloc de trobada i 
lleure per a particulars, famílies I 
curiosos que vulguin compartir amb 
nosaltres un dia lúdic a l’entorn 
privilegiat i cobert que proporciona 
l’Ovella Negra de Poble Nou, reunint 
roba usada i omplint el carretó de la 
compra per els més necessitats. 

Tenim la ferma convicció que el 
nostre món econòmic ha de canviar. 
I que aquest canvi ha de ser fruit del 
col·laboracionisme, la cooperació, la 
promoció de les bones idees i dels 
bons actes. 
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Arxiu històric de Poble Nou mitjançant la 
visita organitzada per tots els edificis que 
formen part del a història industrial 
d’aquest barri. 

Campanyes de prevenció sobre el consum 
de drogues. 

Col·laboracions en estudis socioculturals 
promoguts tant per l’Ajuntament com per 
la Generalitat mitjançant consultories com 
la de Momentum. 

Confecció de plans de prevenció de riscos 
laborals. 

Dispensació responsable de begudes 
alcohòliques. 

Què hem ajudat a fer 
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Què hem ajudat a fer 

Accions benèfiques. 

Creació de la Fundació Màgica 

Foment de l’art en els apartats de la pintura, 
l’escultura, el dibuix i la música. 

Foment de la participació a la Cooperativa 
Bac de Roda en temes esportius, socials i 
culturals. 

Nit Bus. 

NUST (Nous usos del temps).  

Pacte per la Nit. 

Projecte “Barcelona Bona Nit”. 

Suport al teatre amateur. 
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Amb qui hem col·laborat 

22@. 

Agència de Salut Pública. 

Agrupació d’empresaris d’hostaleria 9 
Poble 9. 

Ajuntament de Barcelona. 

Associació de Contaminació Acústica. 

Associació de veïns de Ciutat Vella. 

Associació de veïns de Gràcia. Associació 
de veïns de Sant Martí.  

Barcelona Activa. 

Bombers. 

Capitania Marítima del Port Olímpic. CER 
Bac  de Roda (Centre Esportiu i Recreatiu) 

Club Natació Sant Andreu. 

Col·legi de Periodistes de Catalunya. 

Companyia Aïda Teatre.  

Creu Roja. 

Districte de Ciutat Vella. 
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Amb qui hem col·laborat 

Districte de Gràcia.  

Districte de Sant Andreu.  

Districte de Sant Martí. 

Escola d’hostaleria i turisme de 
Catalunya. 

F.C. Barcelona. 

Fundació El Molino: FEM Paral·lel. 

Fundació Soñar despierto. Guàrdia 
Urbana. 

Grup Mahou - San Miguel. 

Institut Català de la Cultura. 

Institut de l’Art del Reial Cercle Artístic. 

Institut Català de Finances. Institut Català 
del Teatre. Institut Gaudí. 

Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Momentum - Networking & Manegement 
Worldwide. 

OTP (Oficina Tècnica de Prevenció). 

Patrimoni de Barcelona. 
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Amb qui hem col·laborat 

ON The Garage. 

OTP (Oficina Tècnica de Prevenció).  

Patrimoni de Barcelona. 

PDS  (Promoció  i  desenvolupament 
Social). 

Plataforma logística del Port de Barcelona. 

Punto 26.  

Razzmatazz. 

Regidoria de Joventut i Dona de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

Regidoria de Relacions Ciutadanes.  

Revista Butxaca. 

Sales Verdi. 

Salsa Open 2010 (8ª Edición). 

Sant Medir.  

La tradicional de Gràcia. TV3 - La Marató. 

TWO MARKET. 

Vigilància mediambiental.  

Zeleste. 
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Que n’han dit 
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Que n’han dit 
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Que n’han dit 
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Que n’han dit 
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Que n’han dit 



39 

Que n’han dit 
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Que n’han dit 
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Que n’han dit 
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Que n’han dit 
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Què demanem 
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Què oferim 
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