
HAS REBUT UNA NOTIFICACIÓ MUNICIPAL SOBRE LA LLICÈNCIA DE TERRASSA? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA
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Tens un restaurant que faria les de-
lícies d’un foodie celíac? Ofereixes 
plats saborosos, tapes innovado-
res amb sabors inesperats o els 
clàssics de sempre, tots aptes per 
a celíacs? Si el teu restaurant és 
el cel dels celíacs, aquesta és la 
teva guia! El Gremi de Restau-
ració, amb la col·laboració de 
l’Associació de Celíacs de Ca-
talunya i el suport de Solán de 
Cabras, impulsa una nova edició 
de la guia de restaurants de Bar-
celona per a persones celíaques 
després de l’èxit de les anteriors 
edicions. Tal com s’especifica 
a les bases de la convoca-
tòria, tots els restaurants que 
hi participin han de disposar 
del segell de l’Associació de 
Celíacs, que certifica que el 
local segueix els protocols 
d’elaboració d’aliments sen-
se gluten. Aquells locals que 
no disposin d’aquesta certi-

El Gremi et convida a participar a la nova 
edició de la guia de restaurants per a celíacs

Al voltant d’aquesta suggerent pregunta girarà el 
debat amb experts que acull el Gremi de Restaura-
ció el proper dilluns 28 de setembre a les 17h, obert 
a tots els seus agremiats. Certament, la restau-
ració és un sector en constant transformació: lo-
cals que s’obren, d’altres que tanquen, tendències 
importades d’arreu del món, etc. Per preveure els 
reptes que plantejaran escenaris futurs el Gremi 
organitza un taller interactiu on comptarem amb la 
participació de diversos experts vinculats al món de 
la restauració des d’àmbits o disciplines diferents. 
Concretament, ens acompanyaran Maria Barranco 
i Violeta Andreu, coaches empresarials; Miquel Àn-
gel Muñoz i David Vargas, experts en comunicació 
i màrqueting; Mar Galindo i Juan Mediavilla (gestió 
d’equips); i Alfonso López (eficiència energètica). 

Com serà l’empresa de 
restauració del futur?

WORKSHOP

Fes clic o 
escaneja 
aquest codi 
amb el teu 
smartphone 
i consulta 
les bases de 
participació 

El proper 6 d’octubre el Gremi de Restauració i 
l’Associació de Celíacs de Catalunya oferiran una ses-
sió formativa sobre la celiaquia d’un matí de durada 
adreçada al món de la restauració. En el decurs de la 
jornada els assistents (cambrers, cuiners, etc.) co-
neixeran els símptomes que poden presentar els ce-
líacs quan ingereixen aliments amb gluten i el conjunt 
de recomanacions que cal seguir, sobretot a l’interior 
de la cuina, perquè els celíacs i les seves famílies pu-
guin visitar el nostre establiment sense que hi hagi risc 

d’intoxicació. La sessió comprèn un mòdul teòric i un de 
pràctic, on participaran diversos cuiners i, entre ells, 
el prestigiós xef Jordi Esteve, del restaurant Nectari 
(reconegut amb una Estrella Michelin), que elaborarà in 
situ un plat sense gluten. La sessió tindrà lloc el proper 
6 d’octubre (dimarts), entre les 10h i les 14h, a l’espai 
Golferichs Centre Cívic (Gran Via de les Corts Catalanes, 
491), proper a la seu del Gremi. Preguem us poseu en 
contacte amb Natàlia Bolea (933 018 891) per formalit-
zar la vostra inscripció. Les places són limitades!

Sessió formativa sobre restauració sense gluten

ficació rebran la visita dels 
tècnics de l’Associació de 
forma totalment gratuïta. 
A més, en aquesta oca-
sió la revista TIME OUT, 
el prescriptor d’oci per 
excel·lència a la nostra ciu-
tat, participa a l’elaboració 
de la guia i se’n farà ressò 
del seu llançament a les 
seves pàgines. Sens dubte, 
això contribuirà notable-
ment a la difusió dels res-
taurants que hi participin. 

Data: 28 de setembre (dilluns)
Hora: 17h
Lloc: Gremi de Restauració (Gran Via de les 
Corts Catalanes, 481, baixos)
Cost: gratuït
Confirmacions: Anna Carrera (933 018 891)
En finalitzar la sessió s’oferirà als assistents 
una copa de cava per animar el networking. 

http://www.gremirestauracio.com/newsletter/Celiacs_Full_Inscripcio.pdf

