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TENS DUBTES SOBRE LA NOVA FISCALITAT DELS AUTÒNOMS EN RÈGIM DE MÒDULS? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
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Aconsegueix descomptes per veure els millors espectacles

Gràcies a l’acord de col·laboració entre 
el Gremi de Restauració de Barcelona 
i Promentrada, els agremiats que ho 
desitgeu us podreu beneficiar de des-
comptes en comprar entrades per als 
millors espectacles teatrals i musicals de 
Barcelona i Madrid. Entre el 28 de gener 
i el 12 de febrer, per exemple, les entra-
des per assistir a les representacions de 
La Mare, a La Villarroel i protagonitzada 
per Emma Vilarasau, Pep Pla, Òscar Cas-

tellví i Ester Cort, les trobareu a 18 euros 
i amb un 15% de descompte per a la resta 
de les funcions. Pel que fa a la progra-
mació familiar, el famós ratolí Gerónimo 
Stilton torna al Teatre Condal, amb nous 
personatges, noves cançons i aventu-
res, amb El Gran retorn a Fantasia, el 
nou musical. L’espectacle està basat en 
la publicació El gran llibre del Regne 
de la Fantasia, que ha venut més de 200 
mil exemplars, convertint-se així en un 

dels més llegits de l’any 2015 a Espanya. 
Les entrades dels dos pròxims diven-
dres i caps de setmana, a les 12 hores, 
les podeu adquirir a partir dels 16 euros, 
excepte les entrades dels infants i per a 
l’Stilton Experience (en aquest cas con-
sulteu preus al web de Promentrada). Ja 
podeu comprar les entrades amb els es-
mentats descomptes per a agremiats cli-
cant aquí, introduint l’usuari: gremirest i 
la següent contrasenya: descomptes.

CaixaBank us convida a una sessió pràctica sobre l’ús del TPV Tablet i del CashDro
CaixaBank convida tots els agremiats a parti-
cipar en una sessió pràctica i gratuïta sobre 
l’ús del TPV Tablet Restauració i del CashDro, 
la nova manera de gestionar els vostres bars 
i restaurants. El primer producte és una eina 
innovadora que consta d’un potent software 
que us permet dur a terme la gestió del dia 
a dia dels vostres negocis de la manera més 
ràpida i eficient. El TPV Tablet també integra el 
sistema de cobrament amb targeta, així com 
tot el hardware del punt de venda adaptat a 
les vostres necessitats. Pel que fa al CashDro, 
és un sistema de gestió i control de l’efectiu, 

compatible amb el TPV Tablet. Amb ell l’efectiu 
sempre està segur, la caixa es tanca sense 
desquadraments, s’eviten pèrdues desco-
negudes d’efectiu, rebutja bitllets i monedes 
falsos i és més higiènic. CaixaBank anuncia 
noves sessions, específiques per al nostre 
sector. Les tres pròximes tindran lloc el 24 
de gener a les 17 hores a Store La Verneda 
(oficina 820), el 26 de gener a les 16 hores al 
Mercat de la Concepció (oficina 540) i el 31 
de gener a Store Fontana (oficina 807).  Si hi 
voleu assistir, envieu un correu electrònic a 
elisabet.sanahuja@caixabank.com.
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