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CONSULTA TOTS ELS CURSOS GRATUÏTS QUE T’OFEREIX EL GREMI FENT CLIC AQUÍ: FORMACIÓ SUBVENCIONADA 100%

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 col·lectiu Basurama ha contactat amb el Gremi per de-
manar la nostra col·laboració en la realització d’un projecte 
artístic al CaixaForum, dins del marc del programa Art for 
Change de la Fundació La Caixa. Aquest Nadal volen omplir 
la façana principal del centre cultural amb 15.000 ampolles 
de plàstic. L’objectiu de l’acció és visualitzar els cicles de 
consum i la generació de residus, sobretot durant les fes-
tes nadalenques, per conscienciar la societat sobre el seu 
impacte. La petició és que guardeu, fins al 13 de novembre, 
totes les ampolles de plàstic que hagueu generat als vostres 
establiments. Els organitzadors aniran passant pels locals 
per recollir-les periòdicament. Han de ser ampolles buides 
amb tap, d’aigua o refresc, transparents, de qualsevol mida 
i color. No poden ser de vidre, de llet, no transparents o que 
continguin productes químics o de neteja. Tots els establi-
ments que hi participin apareixeran com a col·laboradors 
del projecte. Si esteu interessats en aquesta acció, contac-
teu amb Manuel Polanco: info@basurama.org o 649 475 478.

Col·laborem en una bona causa 
guardant ampolles de plàstic

L’any passat van participar més 
de 400 establiments a la primera 
edició del Black Friday Barcelona

Trobada entre compradors i 
productors de productes ecològics

La producció ecològica és una manera de produir aliments, 
utilitzant productes i tècniques el més naturals possibles, 
excloent-hi les que poden malmetre la qualitat del producte 
final o del medi ambient. Hi ha productors ecològics que 
han de vendre els seus productes al mercat convencional 
perquè no troben sortida dins del propi sector ecològic, 
mentre que hi ha comercialitzadors d’aquests productes que 
els han de portar de fora. Per aquest motiu el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha organit-
zat una trobada perquè venedors i compradors professio-
nals del sector ecològic a Catalunya es coneguin i, a partir 
d’aquí, generin noves relacions comercials entre ambdós 
col·lectius i es consolidin canals comercials dins del sec-
tor ecològic. La Trobada ECONETWORKING se celebrarà 
a Mercabarna (Mercat de la Flor) el dilluns 7 de novembre, 
entre les 9:30 i les 15 hores. Les places són limitades.  La 
participació costa 40 euros + 21% IVA, i inclou el material  
i el dinar amb productes ecològics. Més informació aquí.

6a Festa de la Mongeta del Ganxet a Les Franqueses
Llerona, a les Franqueses del Vallès, rep les primeres mongetes del ganxet de la temporada. 
Aquest llegum, molt preuat a Catalunya i sobretot a les cuines vallesanes, serà el protagonista de 
la festa del 27 de novembre. La jornada començarà amb una trobada de productors, restauradors 
i empresaris del sector. Hi podeu participar trucant abans de l’1 de novembre al 93 861 63 60 o 
a agricultura.territori@lesfranqueses.cat. La 6a Festa de la mongeta del ganxet tindrà una fira 
de productes de proximitat, un concurs de cuina i tallers a càrrec de Marc Ribas i Ada Parellada. 
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