
SAPS SI ESTÀS AL DIA DE NORMATIVES I LLICÈNCIES? FES LA TEVA CONSULTA AL GREMI DE RESTAURACIÓ
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restauració que formen 

Serveis d’instal·lacions, 
lampisteria, fusteria (en 
fusta, alumini), pladur, 
pintura, reparació i man-
teniment de climatització 
o condicionament acústic 
són alguns dels serveis 
que, amb condicions 
avantatjoses i especials, 
s’inclouen a l’oferta que 
l’empresa Itchart oferirà 
a tots els establiments de 

El Gran Recapte és una campanya de recollida 
d’aliments bàsics, promoguda pel Banc d’Ali-
ments, per aconseguir que les persones més 
necessitades del nostre entorn rebin ajuda 
alimentària. Actualment, un 20% de la població 
viu en situació de pobresa a Catalunya. La 
setena edició d’aquesta iniciativa té com 
a objectiu superar els 4,6 milions de kg 
d’aliments recollits l’any passat. Enguany, 
a més, els organitzadors fan una crida per 
augmentar a 25.000 el nombre de voluntaris. 
Més informació: www.granrecapte.com.

Nova edició del Gran Recapte: 27 i 28 de novembre

part del Gremi. Això és possible gràcies 
a l’acord signat recentment entre les 

El proper dimecres 25 de novembre, a 
les 17h a la seu del Gremi de Restauració, 
aportaremo solucions a aquesta qüestió. Serà 
en una sessió oberta a tots els agremiats en 
què s’explicarà de quina manera les noves 
tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC) permeten gestionar l’operativa diària 
d’un establiment de restauració per guanyar 
competitivitat, optimitzar costos, satisfer els 
clients i augmentar la rendibilitat del negoci. 
S’hi parlarà d’eines per gestionar reserves 
i taules, monitoritzar la cuina, avisadors de 
cambrers, control de vendes, sistemes de 
càmeres enllaçats al TPV, sistemes de gestió 
d’efectiu i màrqueting online. En aquesta 
jornada intervindran Saturnino Aznar, d’IGT 
Microelectronics; José Ruiz, director tècnic 
de Regis3; i Pedro Ruiz, director comercial 
de Regis3. Preguem que confirmeu la vostra 
assistència a Natalia Bolea (933 018 891, 
natalia.bolea@gremirestauracio.com). 

Com augmentar la 
rendibilitat del teu negoci 
amb les noves tecnologies?

SESSIÓ INFORMATIVA

Itchart ofereix als agremiats 
descomptes d’entre el 10% i el 
20% en diversos serveis

El Gremi de Restauració arriba a un acord 
amb l’empresa de serveis Itchart

dues parts i que inicia una relació de 

col·laboració i treball conjunt. Aquest 
conveni respon a la vocació del Gremi 
que, com a entitat al servei del sector, 
vetlla per trobar productes i proveïdors 
per als restauradors agremiats 
que contribueixin, amb les seves 
ofertes i promocions, a fer més 
competitius els seus negocis. 

Itchart és una empresa amb 
més de 50 anys d’experiència en 
el sector de les instal·lacions que 
dóna servei a grans clients en el 
món de la restauració, l’hoteleria, 
el comerç i l’administració públi-
ca, entre d’altres. Darrerament ha 
incorporat a la seva oferta el con-

La seu central d’Itchart al carrer Picasso de Vilassar de Mar acull 
les seccions d’instal·lacions, climatització, obres i reformes.

dicionament acústic, amb solucions 
que s’adapten a l’estètica i el tipus de 
local, per aconseguir un ambient més 
agradable. A través de l’acord a què ha 
arribat amb el Gremi de Restauració 
ofereix descomptes que van des del 
10% en reformes integrals, el 15% en 
material per condicionament acústic i 
en manteniment de climatització, i fins a 
un 20% en instal·lacions de climatització.

www.granrecapte.com

