
 

 
 
Com a mesura de precaució i responsabilitat,  amb motiu de la situació creada per l'epidèmia 
de COVID-19 que viu el país, i de mutu acord amb les persones treballadores de l'entitat, el 
GREMI DE REFORMES adoptarà el model de tele - treball a partir de dimarts 17 de març de 
2020, inicialment durant quinze dies, prorrogables segons siguin els consells de les autoritats 
sanitàries. 
 
En conseqüència: 
 

• La seu física del Gremi romandrà tancada, excepte cites especialment concertades. 
 

• Per al lliurament de documentació o paquets, podeu deixar-los en la porteria de l'edifici, 
indicant clarament el destinatari, i sempre en embolcall tancat  

 
• Tots els serveis del Gremi segueixen a la teva disposició amb normalitat, excepte aquells 

actes que s'han ajornat i que ja hem avisat convenientment. 
 

• El telèfon 934517446 continua disponible en l'horari habitual: de dilluns a dijous de 9 a 
17 h, i el divendres de 9 a 15 h.  

 
• Els correus per a seguiment de temes continuen estant a la teva disposició, i són els 

mateixos de sempre: 
 
Yolanda Alarcón: Atenció a l’agremiat, comptabilitat i administració: cuinescat@cuinescat.es 
  
Gràcies a l’acord amb PIMEC, podeu fer arribar els vostres dubtes davant la situació, 
identificant-vós com a professional agremiat a: : https://www.pimec.org/ca/covid-19-coronavirus 
 
I per a qualsevol dubte o comentari general, pots dirigir-te a la direcció del Gremi 
torrentsm@cuinescat.es 
 
 
Estem convençuts que sabràs comprendre aquestes mesures de prevenció responsable que 

adoptem ara i et convidem a adoptar tu també aquelles que s'adaptin millor a les circumstàncies 

de la teva empresa. 

 
IMPORTANT 

Us mantindrem informats al moment de tota l'actualitat COVID’19, via la llista de 

difusió de WhatsApp ( +34 678 74 85 31) i de la pàgina web (www.cuinescat.es) 
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