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CURS DE COCTELERIA SUBVENCIONAT (GRATUïT). INFORMA-TE’N AL GREMI!  Tel. 933 018 891 (Anna Carrera)

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

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Amb l’objectiu de facilitar la gestió diària dels establiments 
agremiats, el Gremi de Restauració de Barcelona us ofereix 
gratuïtament l’aplicació CartaON. Aquesta eina posa a 
disposició dels restaurants un gran ventall de facilitats per 
gestionar globalment els al·lèrgens i les intoleràncies, el càlcul 
de calories dels plats, el control de costos i escandalls i el 
programa de control de gestió dels appcc. Per gaudir d’aquesta 
aplicació totalment de franc els agremiats només haureu 
d’entrar al web http://cartaon.es i registrar-vos-hi. Per obtenir 
la clau d’accés heu de contactar amb Cristina Pallejà del Gremi 
(cristina.palleja@gremirestauracio.com) o telèfon 933 018 891. 

CartaON us dóna la 
possibilitat de consul-
tar i crear menús i 
receptaris en català, 
castellà i anglès. Tam-
bé us ajuda a crear els 
vostres plats incloent-

hi els valors nutricionals de cada aliment, l’avís d’aquells que 
poden provocar al·lèrgies o intoleràncies, el cost, el preu de 
venda i el marge de cada plat. Els usuaris teniu l’opció, a més, 
de respondre diversos qüestionaris per esbrinar la situació de 
l’anàlisi de perills i punts de control crítics (appcc) del vostre 
establiment i obtenir informació sobre la normativa obligatòria 
en aquest àmbit. I, entre moltes altres funcions més, podeu 
descarregar-vos codis QR amb la informació dels plats i 
menús perquè els vostres clients puguin accedir directament 
a l’informe complet i detallat de cada recepta que prepareu. 

El Gremi presenta CartaON, una 
aplicació gratuïta de gestió

CartaON permet gestionar 
al·lèrgies, calories, costos i 
controls d’appcc, entre d’altres

Col·laboració entre el Gremi de 
Restauració i l’ONCE

Els gossos pigall no són uns animals de companyia qualsevol, 
són els ulls d’una persona cega. Segons la llei tenen accés 
lliure a qualsevol espai públic, però  l’ONCE i l’Associació 
d’usuaris de gossos pigall de Catalunya consideren que 
cal recordar al sector l’obligatorietat i la conveniència de 
facilitar l’entrada d’aquests animals als establiments. A la 
província de Barcelona hi ha més de cent persones que van 
acompanyades d’un gos guia. La majoria d’aquests animals 
provenen de la Fundación ONCE del Perro Guía, on tots 
han estat ensinistrats per instructors per fer la seva feina de 
manera excel·lent. Són animals que se sotmeten a controls 
higiènics i sanitaris 
molt sovint, sempre 
mostren un compor-
tament educat i dis-
cret i no suposen cap 
molèstia per al per-
sonal ni els clients.
El Gremi i l’ONCE també col·laboren en la difusió d’unes 
pautes essencials en la manera com ens hem d’adreçar a 
les persones cegues als restaurants: preguntar si necessiten 
ajuda per anar a la taula i oferir-los el braç, usar expressions 
com dreta i esquerra i el sistema del rellotge per indicar 
la col·locació dels elements i el menjar a la taula; si en 
tenim, donar la carta en Braille, si no, llegir el menú; indicar 
l’import de l’àpat de paraula, l’espai on signar el compte si 
paguen amb targeta, o avisar d’on deixem les monedes del 
canvi si l’han abonat en efectiu. www.once.es/perrosguia. 

Ningú no ha de sentir por davant 
d’un gos guia: són animals 

sans, dòcils i molt ben educats

www.gremirestauracio.com
http://cartaon.es/es
http://perrosguia.once.es/catalogo/home.cfm?lengua=catalan&pag=c1

