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Sovint les obres i reformes en un local 
esdevenen un mal de cap per als pro-
pietaris i treballadors, no només per 
l’alteració del dia a dia del negoci sinó 
també perquè el procés pot acabar sent 
molt llarg i ple de tràmits de tota mena. 
Conscient que els establiments de res-
tauració periòdicament han de fer 
obres per adaptar, millorar o ampliar 
les seves instal·lacions, i necessiten que 
aquestes tinguin un resultat satisfacto-
ri, el Gremi de Restauració de Barce-
lona ha signat recentment un conveni 
de col·laboració amb l’agrupació de 
professionals WessProject, que inclou 
condicions especials i molt avantatjo-
ses per a tots els nostres agremiats. 
L’empresa ofereix serveis d’enginyeria 
(rehabilitacions, reformes, interioris-
me, decoració, etc.), construcció (amb 
certificats i llicències), instal·lacions 
(elèctriques, gas, climatització, venti-
lació, energies renovables, protecció 
contra incendis, etc.) i manteniment, 
i dóna servei integral de reforma als 
locals, ja siguin de nova creació o en 
funcionament. 

WessProject, així mateix, dissenya 
l’interior i l’exterior dels espais, creant 
una imatge unísona i funcional, d’acord 
amb cada projecte, donant personali-
tat i estil, i tenint sempre presents les 
necessitats de cada client. 

Un valor important i destacable de 
l’empresa és que obté en tot moment un 
estret diàleg amb el client, l’acompanya 
des del primer esbós, continuant amb 
els tràmits normatius i administratius 
fins al tancament del projecte o l’obra, 

El Gremi i WessProject presenten condicions especials per 
a la construcció, reforma i disseny de bars i restaurants

10 d’octubre:
Dia de l’Hostaleria

Makro, la FEHR y la FACYRE, entre d’altres, 
volen omplir els bars i restaurants de clients 
per celebrar el proper 10 d’octubre el Dia de 
l’Hostaleria. Per això, us conviden a partici-
par en aquesta acció d’àmbit estatal plantejant 
ofertes i promocions per als vostres clients que 
es difondran a través d’una plataforma online. 
La iniciativa, a més, anirà acompanyada d’una 
intensa campanya de comunicació.  Al web 
www.diadelahosteleriaynegociospropios.es 
trobareu tota la informació necessària.  

i amb la realització de qualsevol tipus 
de servei de manteniment que reque-
reixi l’actuació. El Gremi de Restaura-
ció i WessProject, a més, han acordat 
aplicar un 20% de descompte a tots 
els agremiats que contractin obres, 
instal·lacions i projectes a aquesta nova 

firma que s’afegeix, des d’ara, a l’ampli 
catàleg dels nostres proveïdors. Si vo-
leu més informació sobre WessProject, 
consulteu el web www.wessproject.es, 
es-criviu a projectes@wessproject.es 
(Marta Font) o truqueu al telèfon 937 
496 670.

Aquesta serà un de les qüestions que es de-
batran al Restauració Summit que organitza 
l’entitat Marcas de Restauración el proper 8 
de novembre. Les diferents taules rodones 
abordaran l’ampli ventall d’interaccions que es 
produeixen entre el turisme, els processos de 
gentrificació, l’impacte de les tendències en el 
consum i la consegüent evolució dels formats 
de restauració, etc. Els establiments que for-
meu part del Gremi podeu assistir-hi de franc. 
Feu clic aquí per emplenar el full d’inscripció.  

Què és menjarà en els 
restaurants del futur?

WessProject dissenya 
l’interior i l’exterior 
dels espais, creant 
una imatge unísona i 
funcional, d’acord amb 
les necessitats de cada 
client. 

info@gremirestauracio.com
www.gremirestauracio.com
www.diadelahosteleriaynegociospropios.es
https://form.jotformeu.com/72562428118356

