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CONSULTA TOTS ELS CURSOS I SESSIONS FORMATIVES QUE T’OFEREIX EL GREMI AL WEB WWW.GREMIRESTAURACIO.COM

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

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

El Gremi de Restauració ha denunciat 
públicament que els disturbis que han 
sacsejat la pau habitual al districte de 
Gràcia estan afectant molt greument els 
negocis de restauració de la zona i, glo-
balment, tot el teixit comercial proper. 
Com és sabut, el desallotjament d’un edi-
fici ocupat ha conduït a enfrontaments 
violents amb les forces de seguretat, 
actes vandàlics i desperfectes al mobi-
liari urbà. Molts restauradors han hagut 
d’avançar l’hora de tancament (deixant 
d’oferir servei de sopar) i d’altres no han 
pogut instal·lar la terrassa. Per aquest mo-
tiu, el Gremi ha demanat a l’Ajuntament 

El saló Vinum Nature VN.Bcn’16 celebra la seva 
quarta edició dilluns 20 de juny, entre les 11 i 
les 20 hores, al Museu Marítim de la ciutat on 
els professionals tindran ocasió de conèixer 
de primera mà els millors vins ecològics, bio-
dinàmics i sense sulfits afegits que s’elaboren 
a les diferents regions vitivinícoles del país. 
Aquest any, gràcies a la col·laboració entre 
els organitzadors i el Gremi de Restauració de 
Barcelona, podreu obtenir sense cap mena de 
cost una acreditació per establiment.  Per fer 
la inscripció gratuïta al saló cal introduir el 
codi N1R4A4PW al formulari (camp ‘amb invi-
tació’) que trobareu clicant aquí, especificant 
nom, cognoms i empresa perquè sigui validat 
a l’entrada. Durant tota la jornada els visitants 
podran assistir a tastos de vins i col·loquis 
sobre els cellers catalans, presentacions de 
llibres dedicats al vi, el paper del tastador, etc. 
En aquesta edició, a més, hi haurà l’espai Or-
ganic Wine Hall  destinat al públic final i obert 
també diumenge 19 de juny entre les 18 i les 20 
hores. Allà els visitants podran degustar prop 
de 300 vins ecològics de les diferents regions 
vitivinícoles del país i comprar-ne a doll. Més 
informació: http://vnbcn.com.

Inscripcions gratuïtes al 
Vinum Nature Barcelona’16 
per als restauradors que 
formen part del Gremi

El Gremi denuncia que els aldarulls de Gràcia 
perjudiquen la restauració de la zona

que intervingui de forma contundent per 
retornar el barri a la normalitat. A més,  
ha sol·licitat incorporar-se al grup de tre-
ball que gestionarà un fons de promoció, 
creat expressament, per tal que els bene-
ficis s’estenguin també als bars i restau-
rants de la zona. 

Per tal d’avaluar els perjudicis causats, 
la direcció del Gremi es reunirà amb els 
restauradors graciencs el proper dilluns 
13 de juny a les 10h a La Llavor dels Orí-
gens (Ramón y Cajal, 12). Aquells agre-
miats de Gràcia que hi vulgueu participar 
podeu confirmar la vostra assistència a 
Tere Mayoral (636 960 978). 
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Presentació de l’estudi

TERRASSES D’EUROPA
El proper 16 de juny (dijous) a les 11:00h el Gremi us 
convida a la presentació de l’estudi realitzat per la 
prestigiosa arquitecta Benedetta Tagliabue sobre les 
terrasses de les principals ciutats d’Europa. L’acte tindrà 
lloc al restaurant del Reial Club Marítim de Barcelona (Moll 
d’Espanya, 4 - C.C. Maremàgnum). Preguem confirmeu la 
vostra assistència al 933 018 891. 
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