
#131

16
 de

 fe
br

er
 de

 20
17

93
3 0

18
 89

1 
inf

o@
gr

em
ire

st
au

ra
cio

.co
m

w
w

w
.g

re
m

ire
st

au
ra

cio
.co

m

SAPS SI ESTÀS AL DIA DE NORMATIVES I LLICÈNCIES? FES LA TEVA CONSULTA AL GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA

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

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Retireu-vos l’acreditació fora del recinte

Vigileu els vostres objectes personals en tot moment

Sigueu prudents en les aglomeracions, els restaurants i 
el transport públic

En cas d’emergència, truqueu al 

Consells de seguretat per als ciutadans i assistents 
al Mobile World Congress Barcelona 2017

Entre el 27 de febrer i el 2 de març Bar-
celona acollirà una nova edició del Mo-
bile World Congress (MWC). La ciutat es 
prepara per rebre de nou més de 100.000 
assistents a la fira internacional més 
important del sector. La policia, per la 
seva banda, ja fa temps que treballa per 
garantir la seguretat i la convivència a la 
capital catalana. Mossos d’Esquadra, en 
col·laboració amb el Gremi de Restaura-
ció de Barcelona, vol traslladar als restau-
radors tot de recomanacions i consells 
perquè, des dels vostres establiments, pu-
gueu contribuir a la tranquil·litat durant 
els dies que dura el congrés, tant entre els 
assistents com entre els clients habituals. 
En aquest sentit, demanen que alertem 
els congressistes si observem descuits 

i que els aconsellem a l’hora de prendre 
precaucions. Per exemple, que portin no-
més els diners necessaris en efectiu i no 
els exhibeixin en públic; que evitin por-
tar la cartera o el mòbil en llocs de fàcil 
accés (bosses de mà, ronyoneres obertes 

o butxaques del darrere dels pantalons); 
que facin servir bosses de mà amb el tan-
cament segur i que s’assegurin que les 
porten correctament tancades; i, final-
ment, que no deixin la bossa o altres per-
tinences a terra mentre fan altres coses.

Barcelona és una ciutat segura. Tot i això, cal prendre les mateixes precaucions que quan es visita qualsevol altra ciutat, segons recomana Mossos d’Esquadra. 
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