
VOLS DEMANAR FINANÇAMENT PER REFORMAR EL TEU LOCAL? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA
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A partir del proper 13 de desembre tots els es-
tabliments de restauració hauran d’informar 
de la presència d’al·lèrgens als seus productes. 
L’objectiu del mandat, que prové d’un reglament 
comunitari, consisteix a proveir les persones 
consumidores de tota la informació necessària 
perquè puguin prendre decisions amb co-
neixement de causa i fer servir els aliments de 
forma segura. Així doncs, a tot aliment no en-
vasat caldrà indicar la presència d’ingredients 
o coadjuvants tecnològics que pugui causar 
al·lèrgies o intoleràncies o que, havent format 
part del procés d’elaboració, continuï present 
al producte acabat, tot i que de forma modifi-
cada. Perquè els treballadors del sector de la 
restauració coneguin els 14 grups d’ingredients 
al·lergògens i puguin complir adequadament 
les seves obligacions, el Gremi de Restauració, 
amb la col·laboració de l’empresa SAIA, oferirà 
una xerrada informativa el proper dilluns 3 de 
novembre a les 17:00 hores a la seu del Gremi. 

El Gremi et convida a una 
xerrada informativa sobre 
les noves obligacions en 
matèria d’al·lèrgens

FORMACIÓ

Els festucs, les avellanes, les ametlles i la resta de 
fruits de clofolla són ingredients al·lergògens. 

En el marc de la inicia-
tiva SHOROOM@GRE-
MI, el proper dimarts 
28 d’octubre l’empresa 
PERFYPLAST presen-
tarà al Gremi de Res-
tauració de Barcelona 
una innovadora pro-
posta de tancament de 
terrassa de restaura-
ció que pretén donar 
compliment al que 
exigeix l’Ordenança 
de terrasses. Com és 
sabut, la seva entrada 
en vigor ha obligat els 
restauradors a adaptar-se a la nova nor-
mativa i ha generat la necessitat de dis-
posar de mobiliari que, respectant els lí-
mits que fixa l’Ordenança, avanci envers 
la qualitat i la modernització de l’exterior 
dels locals de restauració. 

Així doncs, l’empresa PERFYPLAST, 
amb més de quinze anys d’experiència 
al sector de la restauració, proposa un 
disseny de tancament de terrassa que 
combina una jardinera, un para-sol i un 
tancament lateral. 

La iniciativa SHOWROOM@GREMI, 
que compta amb el suport de Coca-Cola 
Iberian Partners, l’embotellador de Co-
ca-Cola a Espanya, Andorra i Portugal, 
s’adreça a tots els establiments agre-
miats per tal de donar a conèixer nous 
productes i serveis lligats al món de la 
restauració. D’aquesta manera, el Gremi 
continua promovent la modernització 
del sector i la millora de la seva competi-
tivitat mitjançant la renovació de la seva 

La terrassa del restaurant Alba Granados, al carrer Enric Granados.

28 d’octubre (dijous), a les 17:30 hores
Gremi de Restauració de Barcelona (Gran Via de les 

Corts Catalanes, 481, baixos)
Confirmacions: Natàlia Bolea (933 018 891, natalia.

bolea@gremirestauracio.com)

RESERVA LA TEVA PLAÇA

oferta gastronòmica i de serveis. En el 
marc d’aquest projecte, es duran a terme 
presentacions, pensades exclusivament 
per a restauradors, de nous productes i 
serveis, així com de productes consoli-
dats a través d’ofertes a preus competi-
tius. Les demostracions i els tasts seran 
protagonistes també d’aquest espai en 
què els restauradors de la ciutat podran 
entrar en contacte amb marques, pro-
ductes i distribuïdores poc implantades 
al nostre país. 

La iniciativa reflecteix, al mateix 
temps, el compromís de la presidència 
i els òrgans de govern el Gremi amb la 
competitivitat i amb la modernització 
del sector. 

L’empresa PERFYPLAST i el Gremi presenten 
nous models de tancaments de terrassa

Per reservar plaça, contacteu amb l’equip del Gremi a 
través del telèfon 933 018 891 o per correu electrònic 
(anna.carrera@gremirestauracio.com).


