
Amb motiu de les 
queixes rebudes per part 
de diversos establiments 
agremiats, el Gremi de 
Restauració ha decidit 
recentment finalitzar la 
seva relació amb la con-
sultora Conversia, que 
als darrers anys havia 
prestat assessorament 
als agremiats en matèria 
de protecció de dades. 
Atès el descontent d’al-
guns agremiats, l’equip 
del Gremi es va posar en 
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culació de l’entitat amb Conversia. El 
Gremi, com a entitat al servei dels inte-
ressos dels seus agremiats, treballa per 
la competitivitat dels bars i restaurants 
de la nostra ciutat, motiu pel qual tots 

els serveis que ofereix han de complir 
els estàndards de qualitat i de satis-
facció exigibles. Per aquest motiu, en 
endavant la consultora Conversia no 
podrà adreçar-se als establiments de 
restauració en nom del Gremi.

VOLS TREURE LA MÀXIMA RENDIBILITAT AL TEU MENÚ? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA
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El Gremi posa fi a la relació amb Conversia

un assessorament de qualitat a tots els 
agremiats. La persistència, però, de les 
diferents disfuncions identificades han 
portat la presidència del Gremi i el seu 
Comitè Executiu a interrompre la vin-

Vista de la terrassa d’un establiment de restauració a Barcelona. 

contacte amb els establiments afectats 
per tal d’identificar les deficiències del 
servei prestat a fi d’esmenar-les  i conti-
nuar oferint des del Gremi, directament 
i a través dels seus proveïdors habituals, 

La consultora deixarà 
d’adreçar-se als establiments 
del sector en nom del Gremi

Per més informació, contacteu amb Anna Carrera a 
través del telèfon del Gremi (933 018 891) o per correu 
electrònic (anna.carrera@gremirestauracio.com).

El Gremi de Restaura-
ció, conjuntament amb 
Foment del Treball Na-
cional, la Federació 
Espanyola d’Hostaleria 
(FEHR), el Consorci per 
a la Formació Contínua 
de Catalunya, el Govern 
de l’Estat i altres entitats, 
ofereix als agremiats els 
següents cursos de for-
mació gratuïts adreçats 
als treballadors de l’hos-
taleria.

Nous cursos de formació gratuïts per a l’hostaleria

OFERTA FORMATIVA PRESENCIAL I A DISTÀNCIA

PRESENCIAL (BARCELONA) A DISTÀNCIA

CURS HORES INICI CURS HORES

Certificat de manipulador d’aliments sector 
restauració

6
12 i 19 de maig
2 de juny

Anglès 1 50

Anglès 3 50

Rebosteria-Pastisesria 30 29 de maig

La tapa: nuevas tendencias 110

Preelaboración y conservación 
de alimentos

125

Enologia: presentació de vins-Sumiller I 30 27 de maig Emprender en restauración 100

Elaboració culinària bàsica: aperitius senzills, 
tapes, pinxos i canapés

30 1 de setembre Innovación en restauracón 100
Per més informació, contacteu 
amb Cristina Pallejà (cristina.
palleja@gremirestauracio.com).


