
El Gremi de Restauració i Bou Café us oferim un 
programa gratuït de formació de barista pro-
fessional  . El primer dels quatre tallers del curs 
es farà dimarts 27 de setembre, entre les 16:30 
i les 18:30h. Durant la primera sessió els as-
sistents aprendran a elaborar elcafè Espres-
so Perfecte Bou, un cafè de qualitat excel·lent 
i constant que proporciona plaer i sensacions. 
També s’ensenyaran tècniques d’emulsió i la 
correcta neteja de la maquinària.En finalitzar 
el programa els participants rebran el diploma 
de barista professional Bou si han assistit als 
tallers 1, 2 i 3.  Més informació aquí. 
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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

Com vam informar al juny, l’Ajuntament de 
Barcelona va aprovar la regulació per realitzar 
música en viu amplificada en espais amb llicèn-
cia de bar, restaurant o cafeteria. Els permisos 
estan sotmesos al compliment i acreditació de 
les normatives relatives a seguretat i aïllament 
acústic Per aquest motiu l’Institut de Cultura ha 
convocat una línia de subvenció de 400.000€ 
per als establiments que desitgin programar 
de manera estable (més de 40 concerts a l’any) 
música en viu. L’objecte de les subvencions és 
la realització d’estudis d’impacte acústic, obres 
d’insonorització i implantació de limitadors o 
enregistradors de so. Si esteu interessats en 
aquests ajuts podeu consultar les bases de la 
convocatòria aquí. El termini de lliurament de 
sol·licituds finalitzarà el 15 d’octubre de 2016.

Partint de la base que 
al client li agrada donar 
la seva opinió sobre 
un servei  rebut, i que 
al propietari li hauria 
d’interessar la valoració 
que fan les persones un 
cop han dinat o sopat 
al seu local, l’empresa 
RateNow presenta el 
sistema més eficient per 
obtenir dels clients el seu 
feedback. 

Es tracta d’un siste-
ma d’avaluació interna, 
amb qüestionaris de 
satisfacció tàctils molt 
visuals, on la immedia-
tesa és una de les claus 
de l’èxit. El client opi-
na just quan acaba de 
tenir l’experiència i les 
sensacions estan més 
fresques a la memòria. 
Les dades es pugen al 
núvol en temps real i el 
restaurant les pot con-
sultar al moment. El 

Sàpigues què opinen els clients sobre el 
teu restaurant de manera ràpida i fiable

qüestionari, ràpid i fàcil de completar, 

S’obre la convocatòria 
de subvencions per a 
l’adequacio dels locals de 
música en viu

El Gremi et convida als 
tallers formatius de barista

FORMACIÓ

Inscripcions al Gremi de Restauració:
anna.carrera@gremirestauració.com
Tel. 935 526 585

és totalment personalitzable i contrasta 
amb les plataformes de reputació online 
on poden opinar persones que potser no 
han passat pel local. RateNow aporta a 
l’establiment una imatge de moderni-
tat i proximitat al client. Demostra un 
interès per la seva opinió i pot fer que 
canviï, en positiu, la seva percepció de 
l’experiència. 

Aquest sistema està implantat amb 
èxit en empreses i institucions de la 
ciutat com el F.C.Barcelona, Cinesa, la 
Filmoteca, el Zoo, CaixaFòrum, etc. Al 
nostre sector un exemple és al restau-

rant Ca la Nuri, on RateNow recull 2.000 
qüestionaris de satisfacció mensuals, 
més de 200 comentaris de millora i gai-
rebé un centenar de correus electrònics. 
Per al propietari d’aquest establiment: 
“Amb RateNow detectem els punts de 
millora, d’acord amb les necessitats dels 
clients, i ens ajuda a créixer”. 

Fruit de l’acord a què han arribat re-
centement el Gremi de Restauració i 
RateNow, els agremiats us podeu benefi-
ciar d’un 30% de descompte sobre la quo-
ta d’entrada pel disseny del qüestionari. 
Més informació d’aquest producte a 
info@ratenow.es o al telèfon 930 104 697.

Els dispositius tàctils al punt de venda recullen millor el feedback del client. 
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