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El Gremi i Estrella DAMM visiten els premiats a la darrera
edició de De tapes per Barcelona i ja preparen la següent

FIRO TAST

PREMI MILLOR MARIDATGE
AMB ESTRELLA DAMM

BAR RELOJ

PREMI MILLOR TAPA POPULAR

l’avinguda de Gaudí, va obtenir el premi al millor maridatge amb Estrella DAMM per
la seva tapa “passió per l’olla
de l’aquelarre”. Per últim, el
guardó a la millor tapa popular, que escullen els clients
amb les seves votacions, ha
estat pel bar Reloj amb la
seva tapa “barqueta de filet
ibèric”. Moltes felicitats als
premiats!
La propera edició, la novena,
tindrà lloc al mes de novembre. Tots aquells establiments
que ho desitgin poden forma-

VENEZIA

El 15 d’octubre
finalitza el termini per
presentar inscripcions

PREMI GREMI DE RESTAURACIÓ
DE BARCELONA

El president del Gremi de
Restauració, Pere Chias, i
el representant d’Estrella
DAMM, Jordi Romagosa, organitzadors de l’èxit De tapes
per Barcelona, han visitat els
tres establiments premiats
a la 8a edició, que va tenir
lloc al mes de juny de 2014.
En aquesta ocasió, el premi
Gremi de Restauració de Barcelona va reconèixer la tapa
presentada pel bar Venezia,
“semicuit de Can Tomei
amb cruixent de fruits secs”.
L’establiment FIRO TAST, a

litzar la seva inscripció a les
oficines del Gremi fins el 15
d’octubre. Per més informació, podeu trucar al telèfon
d’atenció 933 018 891.
ACLARIMENT
El Gremi vol aclarir el contingut exacte de la informació
publicada al número 26 d’El
Gremi t’informa del passat
19 de setembre, que informava de la limitació per llei de
les “comissions de les entitats
bancàries per als pagaments
amb targeta”. Es tracta, però,
de les taxes d’intercanvi interbancàries per a pagaments
amb targeta a comerços: la
nova regulació no estableix
els valors de les comissions
que s’han de cobrar als comerços sinó les taxes cedides
entre l’entitat financera gestora del comerç i l’entitat que
ha emès la targeta. Per tant,
les comissions que abonen
els establiments a la seva entitat financera poden, en principi, no veure’s afectats, tot i
que el descompte aprovat
obre la porta a una negociació a la baixa. Atès el redactat confús, l’equip del Gremi
preguem ens disculpeu i reiterem la nostra disponibilitat
per atendre tots els dubtes
que puguin sorgir.

TENS DUBTES SOBRE LES PÒLISSES D’ASSEGURANCES EXIGIDES A LA RESTAURACIÓ? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA

