
VOLS SABER QUINS PLATS DE LA TEVA CARTA CONTENEN AL·LÈRGENS? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA
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A la fotografia superior, el president del Gremi de Restauració, Pere Chias, i el 
director territorial de Barcelona de CaixaBank, Jordi Nicolau.  

TPV (Terminals Punt 
de Venda), préstecs, 
línies ICO, línies de 
crèdit i assegurances 
són alguns dels pro-
ductes i serveis que, 
amb condicions es-
pecials, s’inclouen a 
l’oferta que l’entitat 
bancària CaixaBank 
oferirà a tots els es-
tabliments de res-
tauració que formen 
part del Gremi. Això 
és possible gràcies a 
l’acord signat recen-
tment entre les dues 
entitats i que inicia un 
marc de col·laboració 
i treball conjunt. 
Aquest acord respon 
a la vocació del Gre-
mi de donar suport 
als seus agremiats i 
de promoure, amb 
acords amb marques 
del sector i altres em-
preses o àmbits vin-
culats al món econò-
mic o al sector de la 
restauració, que gaudeixin d’un tracte 
preferent. Precisament, dintre d’aquest 
marc de col·laboració el Gremi ha co-
mençat ja a elaborar una guia de ser-
veis i proveïdors, que serà de gran utili-
tat per als restauradors agremiats i que 
contribuirà a fer més competitius els 
seus negocis. Com és sabut, les condi-
cions vinculades a l’ús del TPV, entre 

El Gremi i CaixaBank col·laboraran per oferir 
condicions avantatjoses als restauradors

d’altres aspectes, poden determinar 
en gran mesura la capacitat del local 
per competir i els marges de benefici 
de l’empresari de restauració. Si voleu 
consultar aquest conjunt de productes 
i serveis especials pels locals de res-
tauració, poseu-vos en contacte amb 
l’equip tècnic del Gremi (Anna Font, 
anna.font@gremirestauracio.com). 

El proper 11 de març a les 17h el Gremi de Res-
tauració presentarà la iniciativa “Km0, fet al 
costat de casa”, impulsada per l’Associació 
Agrària de Joves Agricultors (ASAJA), que 
promou la compra i el consum de productes 
agrícoles i ramaders de proximitat produïts a 
Catalunya. A més de reduir l’impacte mediam-
biental, l’ús de productes de temporada permet 
oferir àpats de gran qualitat a preus compe-
titius. Els productors s’agrupen a una botiga 
virtual, www.km-0.cat, un marketplace on els 
restauradors poden realitzar còmodament les 
seves comandes. Alguns d’aquests productors 
participaran al tast previst per l’11 de març, 
que tindrà lloc a la seu del Gremi, i oferiran, 
a més, condicions especials per als assis-
tents. Aquesta acció forma part de la iniciativa 
SHOWROOM@GREMI, amb el suport de Coca-
Cola Iberian Partners. Preguem confirmeu la 
vostra assistència a l’equip del Gremi (Natàlia 
Bolea, natalia.bolea@gremirestauracio.com). 

El Gremi et convida a 
conèixer i degustar una 
varietat de productes Km0, 
“fets al costat de casa”

SHOWROOM@GREMI

PRODUCTORS (11-03-15)
GRANJA TORRE D’EN ROCA Llet i productes 
làctics. PRODUCTES EL CANADELL Formatges, 
postres, làctics, etc. FRUITA BLANCH Confitura 
i sucs, entre d’altres, de fruita de collita pròpia 
a Lleida. CLOS DE LA TORRE Oli de l’Empordà. 
BOVIDRIA Carn de vedella de Llerona. CAVES 
BOLET Vins i caves ecològics del Penedès. CAN 
JEP Mongetes i cigrons. DAVID LLACH Pèsols de 
Sant Pau. GRANJA SUBIRATS Carn de vedella i 
porc. FORMATGERIA MOGENT Llet, derivats làc-
tics i formatges. VILABANÚS Olis i fruits secs.


