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ACCEDEIX A L’APLICACIÓ GRATUÏTA DE GESTIÓ D’AL·LÈRGENS QUE T’OFEREIX EL GREMI ENTRANT A  WWW.CARTAON.ES

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

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Després de l’èxit de convocatòria de les dues sessions del mes 
d’abril, l’associació Tastavins Penedès anuncia nous cursos 
de franc per als nostres agremiats.  Les classes tindran lloc a 
l’Espai Tastavins Penedès del carrer Muntaner, 21, el dilluns 23 
de maig (iniciació), entre les 16.30 i les 18.30 hores, i el dimarts 

21 de juny (avançat), 
en el mateix horari. 
En aquests cursos es 
faran tastos de vins i 
escumosos, amb un 
enòleg professional i 
el suport d’una som-

melier de prestigi. Cada restaurant hi podrà portar fins a cinc 
persones. És imprescindible formalitzar la reserva trucant al 
606 878 897, de 15 a 19 hores, de dilluns a divendres. Us ani-
mem a participar en aquesta bona iniciativa per millorar el ser-
vei de sala i promoure, encara més, el coneixement del vi i del 
servei de taula dels treballadors dels vostres restaurants. 

Nous cursos gratuïts de sommelieria 
i enologia per a agremiats

Tastavins Penedès és una sala 
de referència a Barcelona en la 
divulgació de la cultura del vi 

Jornada de decoració floral nupcial 
per al sector de la restauració

Cada cop més les parelles valoren la presència d’arranjaments 
florals als seus casaments, tant a la cerimònia com al ban-
quet. És per això que Mercabarna-flor organitza una jornada  
gratuïta (no cal inscripció prèvia) el pròxim dijous 19 de 
maig, entre les 9 i les 11, on es tractarà la importància de la 
decoració floral dels 
restaurants a les ce-
lebracions nupcials. 
Durant la sessió es 
farà una conferència 
per parlarà dels be-
neficis que les flors 
poden aportar a la restauració, una demostració floral  on 
es presentaran taules arranjades amb motius florals i un 
esmorzar gratuït per a tots els assistents. A més, els parti-
cipants es podran beneficiar d’un 10% de descompte si rea-
litzen compres de flors aquell mateix dia. Més informació al 
telèfon 935 563 242 o a comunicacio@mercabarna.cat.

Els restauradors tindran un 
10% de  descompte si realitzen 

compres durant la jornada

Enquesta de la UB sobre la innovació en els serveis
El departament d’Economia i Organització d’Empreses de la Universitat de Barcelo-
na ha demanat la col·laboració del Gremi de Restauració en el projecte d’investigació 
Innovació en els serveis experiencials. Es tracta d’una enquesta per analitzar aspectes 
rellevants dels processos creatius i innovadors de la gastronomia experiencial, és a dir, aquella que bus-
ca provocar noves sensacions en les persones amants de la cuina. El temps estimat per respondre les preguntes és de 20 
minuts. Si hi voleu participar, podeu accedir a l’enquesta en aquest enllaç: https://experientialgastronomy.wordpress.com/. 

www.gremirestauracio.com
http://cartaon.es/es
https://experientialgastronomy.wordpress.com/

