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

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Aquesta primavera 
milers de cafeteries, 
bars i restaurants de 
la ciutat competiran 
per convertir-se en 
els establiments més 
ben valorats de Bar-
celona per part dels 
usuaris. Es tracta 
del primer concurs 
de restaurants de 

El FC Barcelona i Singularis, en col·laboració 
amb els germans Iglesias (Rías de Galicia, Espai 
Kru i Casa de Tapas Cañota) han creat un espai 

ROMA 2009, nou espai gastronòmic al Camp Nou 

la capital catalana, que compta amb la 
col·laboració del Gremi de Restauració 
i que tindrà lloc  els propers mesos sota 
el nom de Barcelona Street Lovers 2016. 

El període d’inscripció es va obrir la 
setmana passada i els locals que estigueu 

El Gremi de Restauració posa a disposició 
de persones ocupades un catàleg d’accions 
formatives  durant el 2016 finançades pel Con-
sorci per a la Formació Contínua de Catalunya i 
el Servei Públic d’Ocupació Estatal. Els cursos 
tenen una durada  d’entre les 10 i les 40 hores i 
presenten dues modalitats: presencial (a l’Aula 
del Gremi) o teleformació (necessari disposar 
de connexió a internet i ordinador). Els alumnes 
es formaran en temàtiques com al·lèrgies i 
intoleràncies alimentaries, anglès (atenció al 
petit comerç), gestió d’establiments de res-
tauració, seguretat alimentària (manipulació 
i control d’aliments), sistemes APPCC, comp-
tabilitat avançada, cuina o tècniques de 
venda i formació de venedors, entre d’altres. 
Demaneu més informació trucant al Gremi 
(933018891), a Cristina Pallejà (cristina.palleja@
gremirestauracio.com) o a Anna Carrera (anna.
carrera@gremirestauracio.com). També us 
podeu descarregar el programa i els requisits 
per optar als cursos fent clic AQUÍ. 

Cursos subvencionats 
100% per a treballadors 

FORMACIÓ

Es premiaran 12 categories en 
els àmbits de la gastronomia, 
les begudes i l’aspecte social

Arrenca el concurs Barcelona Street Lovers 
per triar els millors bars i restaurants

interessats en aquest concurs podeu 
participar-hi omplint el formulari que 
trobareu a http://streetlovers.es. Durant 
el temps que va entre el 15 d’abril i el 17 de 
juliol de 2016 els usuaris i clients podran 
votar els seus establiments favorits de 
la ciutat a través de l’esmentada pàgina 
web en les següents categories: millor 
cuina,  cuina eco,  hamburguesa,  tapa, 
ambient, atenció al client, qualitat/
preu, terrassa, cafè, canya, gin-tònic i 
vermouth. La quota d’inscripció és de 50 
euros per als establiments agremiats i de 
150 euros per als locals no agremiats. 

L’objectiu de Barcelona Street Lovers 
és  dinamitzar el sector de la restauració 
i incrementar la seva connexió amb 
els clients, aconseguint d’aquests que 
participin i generin trànsit d’informació 

a les xarxes socials sobre el món 
gastronòmic de la ciutat. Així mateix, 
es pretén potenciar i millorar la imatge 
dels restaurants i l’impacte visual de 
la restauració en la cultura urbana. 
Aquests objectius ja van acompanyar 
la primera edició del Barcelona Street 
Lovers celebrada l’any passat i dedicada 
únicament als locals amb terrassa. 
Llavors hi van participar més d’un 
centenar de establiments. El lliurament 
dels premis 2016 es farà al mes de juliol. 

gastronòmic obert a tothom per gaudir de plats 
creatius i d’avantguarda. Es diu Roma 2009 i està 
situat a la part alta de l’estadi. L’espai funciona 

obert al públic tots els dies durant 
l’horari del Camp Nou Experience, 
de 10h a 18h. Els dies de partit, i 
el dia abans dels encontres de la 
Champions, estarà tancat oferint 
només el servei d’hospitality VIP de 
les llotges de l’estadi allà situades. 
En aquest projecte els germans 
Iglesias fusionen la cuina dels seus 
restaurants en una proposta única 
amb forta presència de productes 
del mar. L’accés a Roma 2009 es fa 
per la porta 19 del Camp Nou.
 

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

http://www.gremirestauracio.com/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2016/01/31/8784/-/formacio-subvencionada-100?Itemid=1
http://streetlovers.es/
www.gremirestauracio.com

