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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 Gremi de Restauració ha signat recentment un acord de 
col·laboració amb l’associació sense ànim de lucre Dinners 
That Matter (Sopars que importen). És una entitat solidària 
creada per fomentar la cooperació entre ciutadans, restau-
rants i empreses compromeses amb la seva comunitat. Cada 
trimestre Dinners That Matter convoca tots els restaurants 
col·laboradors perquè facin una donació directa del 25% de la 

facturació de la nit a 
la fundació seleccio-
nada per aquella data, 
sense que els comen-
sals paguin més que 
qualsevol altre dia. 

Cada sopar es dedica a una causa diferent. El proper serà l’1 de 
desembre i els recursos que s’aconsegueixin aniran a la Funda-
ció ASTE (per cobrir les despeses de farmàcia de la residència 
Hermanitas de los pobres) i a Soñar Despierto (per pagar be-
ques d’estudi de joves que vulguin formar-se i no puguin per 
motius econòmics). Si us voleu afegir a aquesta iniciativa con-
tacteu amb xavier@dinnersthatmatter.org o tel. 932 855 818.

Sopars solidaris per ajudar persones 
necessitades del nostre entorn

El pròxim sopar es dedicarà  a 
donar suport a les persones 
grans i a joves en risc d’exclusió

Torna el Black Friday per dinamitzar i 
donar visibilitat al petit comerç

Per tercer any consecutiu el Black Friday arriba a Barcelo-
na. Més enllà d’avançar les compres nadalenques, la inicia-
tiva pretén agrupar tots els petits establiments per donar-
los visibilitat a través de mitjans on-line i xarxes socials. 
A través d’una plataforma, l’usuari podrà buscar tots els 
negocis adherits per sector comercial, barri, població, tipus 
d’oferta, etc. Aconsegueixen, d’aquesta forma, posicionar 
el petit comerç als 
cercadors i donar-lo 
a conèixer a nous 
clients que durant 
aquells dies busquen 
les millors ofertes a 
la xarxa. L’any passat s’hi van sumar més de 2.000 negocis 
de la ciutat, de tota mena de sectors, inclosos bars, cafete-
ries i restaurants. El Black Friday Barcelona tindrà lloc els 
dies 25 i 26 de novembre. Si esteu interessats en aquesta ini-
ciativa i voleu donar a conèixer les vostres ofertes, entreu  a 
http://blackfridaybarcelona.com/. Els agremiats tindreu 
la publicació gratuïta d’una oferta a la plataforma. 

L’any passat van participar 
més de  2.000  establiments a la  

segona edició del Black Friday

El Banc dels Aliments busca refrigeris per als voluntaris del Recapte
El Banc dels Aliments, impulsor de El Gran Recapte, fa una crida per trobar establiments disposats a proporcionar be-
renar i esmorzar als voluntaris. El Banc calcula que unes 39.000 persones col·laboraran, la tarda del 26 de novembre 
i el 27 durant tot el dia, en la classificació dels aliments que s’obtinguin del Gran Recapte. El Banc demana que, si hi ha 
bars i restaurants que vulguin facilitar refrigeris com entrepans, truites, croquetes, etc. als voluntaris, contactin amb 
granrecapte@bancdelsaliments.org (Sabine) o 93 346 44 04. El Gran Recapte es realitza els dies 25 i 26 de novembre.
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