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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

No hi ha dubte que la qualitat del produc-
te és molt important per triomfar en res-
tauració però no n’hi ha prou. Els clients 
ja no busquen només menjar bé, volen 
viure una experiència 
gastronòmica. Un bon 
interiorisme no és su-
ficient perquè un local 
tingui èxit, però sense 
un disseny adequat són 
poques les probabilitats 
de triomfar. 

El bon disseny ha de 
reflectir la personalitat 
d’una cuina amb mate-
rials i colors, la distri-
bució d’elements deco-
ratius, el mobiliari, la 
il·luminació, l’acústica, 
etc. Cal aconseguir un equilibri entre 
funcionalitat i estètica amb detalls que 
ens diferenciïn de la competència i pels 
quals el client està disposat a triar-nos. 

El Gremi de Restauració ha arribat a 
un acord amb BONBA studio, estudi 
d’arquitectura i interiorisme, perquè els 

agremiats puguin gaudir d’un 10% de des-
compte en els projectes d’interiorisme. 

BONBA studio coneix les necessi-
tats del negoci, aportant un valor afegit 
amb innovació i un disseny diferencial. 
L’estudi d’arquitectura té una experièn-
cia de 20 anys treballant en el sector, rea-
litzant projectes nacionals i internacio-
nals. Ofereix un servei integral cobrint 
totes les necessitats de la restauració, 

Potencia i diferencia el teu negoci 
amb un bon disseny d’interiors

BONBA studio aplica principis 
d’estètica i disseny en tots els 
seus projectes d’interiorisme

El Gremi ha arribat a un acord de 
col·laboració amb La Seca, fàbrica 
de creació que promou la produc-
ció d’arts escèniques i visuals i que 
acull també la Fundació Joan Bros-
sa. A la seu d’aquesta entitat (Flas-
saders, 40), es programen espec-
tacles de teatre, màgia, poesia, 
exposicions, tallers, etc. Els agre-
miats teniu un descompte del 20% 
en la compra d’una o dues entrades 
per a cada espectacle. Per aplicar-
lo escriviu a admin@laseca.cat i a 
través del correu us confirmaran 
la reserva i el descompte. 

disminuint la complexitat de la gestió 
dels diferents equips que intervenen en 
cadascun dels  seus projectes. BONBA 
studio compta amb una àmplia xarxa de 

col·laboradors, reconeguts arreu, que 
realitzen els dissenys combinant qualitat 
amb els millors preus. Més informació: 
93 461 60 42  o info@bonbastudio.com. 

Promoció en productes i serveis teatrals de La Seca

Roger Pallarols, director general del Gremi, amb Hermann Bonnín 
(dreta) i Jesús Julve (esquerra), director i gerent de La Seca.

PROVEÏDORS

Sanitas i Santalucía 
s’ajunten per oferir una 
assegurança de decessos
En el marc de col·laboració entre el Gremi de 
Restauració i Sanitas, l’assegurança de sa-
lut ens informa que ha arribat a un acord amb 
Santalucía per oferir als clients l’Assistència 
Familiar iPlus. Es tracta d’un producte de co-
bertura de defuncions amb què l’assegurat i la 
seva família disposaran de tot el suport davant 
qualsevol inconvenient. L’assegurança inclou 
cobertura per defunció, servei fúnebre orien-
tat a les característiques i costums de cada 
assegurat, assistència jurídica, servei de llar 
d’infants per menors de 7 anys, atenció psico-
lògica i trasllat nacional i internacional, així com 
gestions i despeses necessàries per traslladar 
el client, en cas de mort, des de qualsevol lloc 
del món i l’assistència per als acompanyants.
Podeu contractar aquest servei a Barcelona 
des de 4,16€ al mes obtenint l’assegurança 
gratis per als nens de fins a 10 anys. Per a més 
informació: Maite Garrido. Tel. 649 84 62 25 / 
93 635 48 66 o mtgarrido.pex@sanitas.es.
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