
ASSISTEIX A LA SESSIÓ FORMATIVA GRATUÏTA SOBRE RESTAURACIÓ SENSE GLUTEN EL PROPER 6 D’OCTUBRE
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Amb aquest acord  els 
agremiats podran be-
neficiar-se de tota una 
sèrie d’accions i aven-
tatges preferents. 
Entre elles, la pos-
sibilitat d’optar a la 
distinció Wine Trust, 
l’aparició i promoció 
dels establiments i 
les seves activitats als 
diferents canals de 
comunicació de què 
disposa WT  –com 
ara la guia que es 
presentarà en el marc 
del Saló Alimentària 
2016- o bé els des-
comptes en diversos esdeveniments que 
s’organitzin.

Els establiments que vulguin presentar-
se com a candidats a la distinció Wine Trust 

(WT) hauran d’adherir-se als principis 
de la Declaració WT del Vi  i acceptar 
la visita que els membres organitzadors 
faran al restaurant per tal de constatar el 
compliment dels requisits bàsics (l’espai, 
l’oferta de vins a copes i la carta de vins) i 
acreditar-ne el reconeixement.

Els agremiats poden tramitar a partir 
d’aquest moment la sol·licitud de 

participació de manera gratuïta, omplint 
el formulari que trobaran al web http://
winetrust.eu/enrollment-submit/.

Aquesta recent col·laboració entre el 
Gremi de Restauració de Barcelona i 
Ecomundis, l’editorial responsable de  la 
creació de Wine Trust, té com a principals 
objectius:

- Promocionar i distingir establiments 
que disposin d’una oferta i servei i/o 
venda de vi de qualitat.

- Difondre  un major consum responsable 
i moderat del vi.

- Aportar nous clients i consumidors als 
establiments adherits amb oferta i qualitat 
de servei.

- Promoure una major visualització 
del vi en bars i restaurants i divulgar la 
cultura d’aquest producte.

El Gremi col·labora amb Wine Trust en 
la promoció i difusió del vi de qualitat És essencial en la gastronomia

És natural i saludable consumit 
amb moderació
És part del patrimoni cultural
És protagonista del bon servei
Ha de ser presentat amb 
naturalitat i de forma accessible
Ha de ser de qualitat i equilibrat 
en el seu preu
És objecte de cura en la 
conservació
És símbol de concòrdia
És font de sensacions i emocions
És una beguda versàtil i 
universal

Declaració WT del Vi

El director general del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, i el director-administrador 
d’Ecomundis Editorial, Pablo Chamorro, signant el conveni de col·laboració

Oferir un bon servei del vi 
en bars i restaurants és una 
mostra de qualitat  


