
queden enregistrades enlloc. 
Un cop els usuaris s’han donat 
d’alta acceptant les condicions 
legals del servei, GuaiFi reco-
neix els seus dispositius a tots 
els establiments de la xarxa, 
tal com ho fan les xarxes wifi 
domèstiques. Així, en entrar al 
bar o restaurant, el dispositiu 
del client es connecta automàti-
cament a GuaiFi i fa de l’espera 
una estona útil en què l’usuari 
pot gestionar correus electrò-
nics, comunicar-se amb Skype 
o fer servir aplicacions com 
Whatsapp sense limitacions 
de dades. Per últim, GuaiFi, en 
estendre’s als més de 12.000 es-
tabliments de restauració de la 
ciutat, està cridat a esdevenir la 
xarxa wifi comercial més gran 
del món. No t’ho pensis i uneix-
te a la xarxa d’establiments 
GuaiFi! Els establiments agre-
miats tenen descompte!

El passat 30 d’octubre l’alcalde 
de Barcelona, Xavier Trias, 
el president de la Cambra de 
Comerç, Miquel Valls, i el pre-
sident del Gremi de Restaura-
ció, Pere Chias, van presentar 
GuaiFi, un innovador servei 
que permet gestionar de ma-
nera intel·ligent les connexions 
wifi a bars i restaurants a tra-
vés d’una navegació intuïtiva i 
segura. Durant la presentació 
de GuaiFi, a la qual també va 
assistir el regidor de Comerç, 
Consum i Mercats, Raimond 
Blasi i altres representants del 
món del comerç barceloní, els 
periodistes van poder conèixer 
els detalls d’aquest servei, que 
se suma al feix d’accions desen-
volupades per l’Ajuntament que 
posen les noves tecnologies al 
servei de les persones. El lloc 
escollit per presentar GuaiFi 
fou el restaurant Santa Maria 
del Mar, als peus de la basílica; 
el local forma part d’El Reloj, un 
dels grups de restauració més 
importants de la ciutat amb 30 
establiments ubicats a les prin-

VOLS SABER QUINS PLATS DE LA TEVA CARTA CONTENEN AL·LÈRGENS? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA
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El Gremi, l’alcalde i la Cambra presenten GuaiFi, un 
innovador servei per gestionar les connexions wifi 

93
3 

01
8 

89
1 

in
fo

@
gr

em
ir

es
ta

ur
ac

io
.c

om
w

w
w

.g
re

m
ir

es
ta

ur
ac

io
.c

om

El proper 22 de novembre, els nostres cambrers i 
cambreres tornaran a ser els protagonistes d’una ac-
ció molt recordada entre els veïns de Barcelona i que 
ara el Gremi vol recuperar: les curses de cambrers. La 
Rambla, al cor de la ciutat, ha estat l’emplaçament triat 
per un esdeveniment tan especial i, com a tota cursa, 

el cambrer més veloç tindrà premi: el guanyador serà 
obsequiat amb una tablet i l’establiment de restauració 
on treballi, amb una subscripció gratuïta a GuaiFi per tot 
un any. Així doncs, us animem a participar a la cursa de 
cambrers GuaiFi i a fer difusió entre els vostre perso-
nal. Podeu formalitzar les inscripcions al Gremi. 

El Gremi recupera les populars curses de cambrers a la Ramblacipals vies comercials. 
GuaiFi
Els clients es connecten a 

GuaiFi sense haver de facili-
tar cap tipus d’informació de 
caràcter personal, ni número 
de mòbil ni adreça de correu 
electrònic, que, per tant, no 

D’esquerra a dreta: Isidre Gironès, Miquel Valls, Miquel Àngel Fraile, Miquel Don-
nay, Alejandro Goñi, Pere Chias, Xavier Trias, Raimond Blasi i Roger Pallarols.

Si voleu més informació sobre GuaiFi, 
contacteu amb l’equip del Gremi a través del 
telèfon 933 018 891 o per correu electrònic 
(marta.quer@gremirestauracio.com).


