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El Gremi us convida a participar a l’edició de la
campanya Sant Jordi també sopava d’enguany
Amb motiu de la celebració de la diada
de Sant Jordi, el Gremi de Restauració
ha posat en marxa una nova edició
de la campanya Sant Jordi també
sopava, una iniciativa que pretén
aprofitar la intensitat d’aquesta
festa tan significativa a la nostra ciutat per canalitzar-la també envers els establiments de
restauració. Així, des del mateix
dimecres 23 d’abril fins el diumenge 27, els establiments participants
oferiran un menú especial per 25
euros a aquelles persones que facin
una reserva a través del web del projecte (www.santjorditambesopava.
com). El tret de sortida es produirà
el mateix dia de Sant Jordi, en què es
repartiran 100.000 punts de llibre amb
la imatge del nostre particular drac a

Durant l’anterior edició el web
del projecte va enregistrar
més de 1.000 reserves
través de floristeries, llibreries i punts
específics repartits per la ciutat. El
punt de llibre també inclourà la relació
d’establiments participants. Sant Jordi

també
sopava és
una iniciativa del Gremi de
Restauració de
Barcelona que compta amb la participació del Gremi de Llibreters de Catalunya, del Gremi de Floristes de Catalunya
i d’Estrella Damm. Nascuda el 2012, el
seu objectiu és dinamitzar l’oferta gastronòmica de la ciutat amb accions que

impulsen els seus establiments de restauració. L’edició d’enguany arriba precedida per l’èxit de les dues anteriors
edicions. L’any passat el web de Sant
Jordi també sopava va enregistrar
50.000 visites i més de 1.000
reserves a restaurants de la
ciutat.
Per formar part de la campanya cal posar-se en contacte amb la persona que
s’indica a continuació abans
del divendres 21 de març. Els
establiments participants es
comprometen a adquirir un
mínim de 2 caixes d’Estrella
Damm Inèdit a través dels
seus distribuïdors oficials.
Als àpats s’oferirà a l’apartat
de begudes una ampolla de 50
o 75 cl. d’aquesta cervesa Estrella Damm Inèdit. El web notificarà
les reserves enregistrades perquè els
restaurants puguin gestionar-les correctament. Els establiments agremiats
poden gaudir dels beneficis d’aquesta
iniciativa de manera gratuïta.
Per més informació, contacteu amb Pati Almuni a través del telèfon del Gremi (933 018 891) o bé per correu
electrònic (pati.almuni@gremirestauracio.com).

El Gremi posa a disposició dels agremiats
una selecció de currículums professionals
El Gremi, com a entitat de referència del sector,
centralitza la recepció de currículums professionals de diferents categories professionals.
Tots aquests currículums que arriben a la bústia
del Gremi són classificats i, posteriorment, po-

sats a disposició dels establiments agremiats,
que poden fer-ne l’ús pertinent en el marc de
processos de selecció de personal. Tots aquells
establiments agremiats que ho desitgin poden
posar-se en contacte amb el Gremi per obte-

nir els perfils de candidats que s’adaptin a les
seves necessitats. Això no obstant, l’equip del
Gremi no avalua aquests currículums, motiu
pel qual no és responsable de la veracitat de les
dades que hi fan constar els candidats.
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