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Flinch vetlla les armes per rebre els primers comensals: va ser dijous al vespre, amb els industrials que han participat en l’habilitació del nou local.

Els fundadors de Can Manel, amb Carles Flinch,  contemplen el nou local de la plaça Benlloch.

El nou local substitueix el primer Can Manel, que va obrir el 1979 al carrer Mestre Xavier Plana de la capital.

L’aposta de Can Manel, amb Carles Flinch al 
capdavant, pel nou local als baixos de Cal 
Cintet refl ecteix la feliç simbiosi entre un edifi ci 
emblemàtic del centre històric de la capital i un 
temple de la gastronomia nacional, l’històric local 
fundat el 1979 al carrer Mestre Xavier Plana pel 
Manel i la Pepita. Tradició i modernitat es donen 
la mà tant en l’audaç reconstrucció de Cal Cintet 
com en la refundació de Can Manel, que planta 
les arrels en la cuina de tota la vida i es projecta 
conceptualment i ara també físicament cap al futur. 
Però no s’amoïnin, que els cargols a la llauna no 
faltaran.

DOS MONUMENTS 
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L’espai principal de Can Manel és ara una sala diàfana que ocupa quasi tota la planta baixa de Cal Cintet.
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La complicitat dels treballadors ha sigut essencial en la història del local. 

La barra jugarà també un paper destacat en aquesta nova etapa de Can Manel.

Alegria sincera en una data històrica que suposa la refundació d’un dels temples de la gastronomia nacional.
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Producte i servei per a una cuina honesta i basada en el receptari tradicional però que no renuncia a les noves tendències.

Flinch, amb  ‘Purito’ Rodríguez, amic de la casa i que ha donat nom a un plat cèlebre: risotto amb ceps.
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