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SESSIÓ INFORMATIVA GRATUÏTA SOBRE NORMATIVA APPCC. DILLUNS 29 DE FEBRER A LES 17H AL GREMI. INFORMA-TE’N!

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Quan només falten sis dies per a l’inici 
del Mobile World Congress (MWC), el 
Gremi de Restauració de Barcelona 
us fa arribar les recomanacions de 
Mossos d’Esquadra perquè entre tots 
fem possible que l’edició d’enguany 
sigui segura i cívica, tant per als 
congressistes com per a la ciutadania. 

Barcelona no és una ciutat perillosa. 
Tot i això cal prendre precaucions per-
què l’augment de visitants tindrà com 
a conseqüència importants concen-
tracions de persones en determinats 
espais (Fira, transports o restaurants, 
etc.). La policia catalana sol·licita la 
col·laboració del sector de la restaura-
ció per ajudar i alertar, quan sigui 
necessari, els participants del MWC.

En aquest sentit, la recomanació 
principal és avisar que dur l’acreditació 
penjada al coll fora del recinte, és 
un reclam per a aquells que intenten 

Col·laborem en la seguretat i la convivència durant el 
Mobile World Congress de Barcelona

VIGILAR ELS OBJECTES PERSONALS 
Es recomana fer servir bosses de mà amb un 
tancament segur i que aquestes sempre estiguin 
correctament tancades. Es demana que no es 
deixin bosses o altres pertinences a terra mentre 
es fan altres coses i que s’eviti portar la cartera o el 
mòbil en llocs de fàcil accés com ronyoneres. 

RETIRAR L’ACREDITACIÓ FORA DEL RECINTE 
Si veieu congressistes per la ciutat amb 
l’acreditació penjada al coll, recomaneu-los que se 
la treguin per no  cridar l’atenció i evitar que siguin 
identificats com a participants del Congrés. Així 
mateix és convenient portar en efectiu només els 
diners necessaris i no exhibir-los en públic.

PRUDÈNCIA EN LES AGLOMERACIONS, 
RESTAURANTS I TRANSPORTS PÚBLICS
Ajudem als congressistes a orientar-se per la 
ciutat, informar-los de com arribar a un lloc per no 
transmetre la sensació que no coneixen Barcelona. 
Als establiments públics i als desplaçaments es 
recomana no perdre de vista l’equipatge.

CONSELLS DE 
SEGURETAT 

aprofitar-se del visitant. També podem 
ser útils amb els participants a l’hora 
d’orientar-los per la ciutat, informant-
los prèviament sobre com arribar a 
un lloc per no donar la sensació que 
no coneixen Barcelona.  Així mateix, 
les autoritats ens recorden un consell 
bàsic a tenir en compte sempre que hi 
hagi aglomeracions: tenir molta cura 
de les bosses, no deixar-les al terra o 
en cadires mentre s’estan fent altres 
coses, que estiguin correctament 
tancades amb cremallera, i que els 
objectes de valor (mòbils, carteres o 
claus) no es deixin en llocs de fàcil 
accés com ronyoneres, motxilles 
obertes o butxaques del darrere dels 
pantalons. Mossos d’Esquadra informa 
que s’ha habilitat un  número de 
telèfon gratuït per avisar o denunciar 
incidents dins i fora del recinte firal. 
Més informació: www.mossos.cat.

NCIA 

En cas d’incident truqueu al 
telèfon gratuït i informació 24 

hores durant el MWC
+34 900 77 2016

www.gremirestauracio.com

