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CONSULTA TOTS ELS CURSOS GRATUÏTS QUE T’OFEREIX EL GREMI FENT CLIC AQUÍ: FORMACIÓ SUBVENCIONADA 100%
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caixes registradores i bui-
dar-les sovint; evitar portar 
molts diners de cop i, quan 
calgui, fer-ho amb discreció 
i adoptant totes les mesu-
res de seguretat possibles. 
És convenient que al llarg 
del dia s’efectuïn diversos 
ingressos i no tot de cop 
en una sola vegada. Dins 
del negoci, recomana no 
donar  informació sobre les 
mesures de seguretat del 
local a desconeguts i portar 
un control de les còpies de 
les claus que disposeu. Pel 
que fa a les targetes de crè-
dit, comproveu sempre les 
dades del titular i que coin-
cideixin amb les del DNI i 
les que s’imprimeixen al re-
but.  No accepteu targetes 
sospitoses ni bitlles falsos. 
I per acabar, no us deixeu 
intimidar per les presses 
del client o pel nombre de 
persones que esperen per 
ser ateses. Si tot i les pre-
caucions que preneu, sou 

Millorem la seguretat i la convivència  
durant la campanya de Nadal

Els Mossos d’Esquadra han posat en 
marxa, un any més, el Pla Grèvol amb 
l’objectiu de reduir l’activitat delinqüen-
cial que es registra durant el període de 
Nadal, garantir la seguretat a la mobilitat 
i  mantenir els nivells de convivència. En 
l’àmbit de la restauració, la policia catala-
na distribueix les recomanacions en qua-
tre categories: durant l’activitat comer-
cial, en el vostre negoci, amb les targetes 
de crèdit i amb els bitllets. En el primer 
cas proposa no acumular diners a les 

víctimes d’un fet delictiu, és necessari que 
el denuncieu a les oficines d’atenció al 
ciutadà dels Mossos d’Esquadra o trucant 
al telèfon 112. Amb la finalitat de sumar 
esforços, com és habitual, la policia cata-
lana es coordinarà amb tots els operadors 
implicats en la seguretat, com la Guàrdia 
Urbana de Barcelona.  El Pla Grèvol va 
entrar en funcionament el passat dia 3 de 
desembre i s’intensificarà els dies de ma-
jor activitat comercial i de celebracions 
títpiques d’aquesta època de l’any. 

Una de les imatges del Pla Grèvol amb recomanacions per extremar les 
mesures de seguretat durant la campanya de Nadal i fins al 15 gener.

Darrers dies per inscriure’s 
i participar a la guia de 
restaurants vegetarians
El Gremi de Restauració us recorda que està 
enllestint una guia de restaurants healthy, 
amb el suport de San Miguel- Solán de Ca-
bras i l’Ajuntament de Barcelona. La guia es 
distribuirà per tota la ciutat i ajudarà a donar 
visibilitat als establiments que aposten per la 
cuina  elaborada amb productes de proximitat 
o quilòmetre zero, respectuosos amb el medi 
ambient. A Barcelona cada cop és més fàcil 
trobar restaurants per a persones vegetaria-
nes, veganes o simplement per a aquelles que 
aposten per un estil de vida molt més saludable. 
Per aparèixer a la guia cal formar part del Gre-
mi de Restauració de Barcelona i realitzar una 
comanda mínima de productes de San Miguel-
Solán de Cabras a través dels distribuïdors 
oficials. Formar part de la nova guia de res-
taurants healthy de Barcelona és gratuït per 
als membres del Gremi. Només heu d’emplenar 
el full d’inscripció que trobareu aquí i fer-nos 
arribar la sol·licitud abans del 12 de desembre 
de 2016 a les oficines del Gremi de Restauració 
(Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos. 
08015- BCN)  o a través del correu electrònic: 
projectes@gremirestauracio.com. I recordeu 
que les places són limitades! 
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