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ACCEDEIX A L’APLICACIÓ GRATUÏTA DE GESTIÓ D’AL·LÈRGENS QUE T’OFEREIX EL GREMI ENTRANT A  WWW.CARTAON.ES

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Millorar l’accessibilitat global de la ciutat, ubi-
car en un mapa els establiments que més fa-
cilitats donen a les persones amb discapacitat, 
visibilitzar els esforços dels negocis per eli-
minar tota mena de barreres són alguns dels 
objectius que s’ha proposat assolir l’aplicació 
gratuïta Mapp4All. L’eina existeix des de fa un 
any però ara, i amb la col·laboració del Gremi 
de Restauració, inicia una nova fase en què un 
equip de vint persones visitarà 150.000 locals 
de tota mena per revisar-ne les prestacions. 
L’aplicació és única a nivell mundial, geolocalit-
za l’usuari i li mostra quin grau d’accessibilitat 
tenen els comerços del seu voltant, d’oci i de 
qualsevol tipus. L’usuari pot acotar la seva 
cerca amb una desena de filtres que abasten 
des de diferents discapacitats (física, auditiva, 
visual, etc.) fins a facilitats com disposar de 
cartes en Braille, menús sense gluten,  canvia-
dors per a nadons o l’admissió de mascotes.  
Qualsevol establiment que ofereixi un servei a 
la ciutadania pot adherir-se a Mapp4All. Més 
informació: info@mapp4all.com o 671 557 918.

El Gremi i Mapp4All 
col·laboren per fer de BCN 
una ciutat més accessible

Una manera de sorprendre i satisfer 
els clients d’un restaurant és que a 
l’establiment puguin trobar tot allò que 
els proporcioni un benestar global, més 
enllà del bon menjar. Per això el Gremi 
busca contínuament la col·laboració 
d’empreses que ofereixin als restaura-
dors tota mena d’elements que donin 
un valor afegit al seu negoci. És el cas 
de Feel Fresh que proposa uns dosifica-
dors de col·lutori bucal per garantir la 
higiene bucodental dels treballadors i 
clients dels establiments. Es tracta d’un 
dispensador pràctic i senzill d’utilitzar, 
ideal per després de menjar, prendre el 
cafè o fumar. L’aparell disposa de gotets 
protegits de l’exterior, amb un polsador 
que en subministra un cada cop que es 

Higiene bucal a l’abast dels clients del sector

prem. Al costat, el dosificador amb am-
polles de col·lutori bucal sense alcohol, 
antibacterià i amb un gust dolç i agrada-
ble de menta fresca que refresca la boca, 
n’elimina el mal alè i restaura el ph natu-
ral. Cada ampolla, d’1,5 litres, està prote-
gida de l’exterior hermèticament i només 
quan s’introdueix en el dosificador se li 
trenca el precinte. El dosificador funcio-
na sense electricitat, es pot instal·lar en 
qualsevol lloc i està fet amb materials re-
ciclables. L’acord de col·laboració entre 
el Gremi de Restauració i Feel Fresh fa 
que els agremiats puguin beneficiar-se 
d’un 10% de descompte en tots els pro-
ductes i d’una oferta especial per als 
nous clients. Informació al 606 42 02 28 
o  a info@feelfresh.es (Martí Cos). 

Promoció per a agremiats en la subscripció a El Triangle
El Gremi de Restauració ha arribat a un acord de col·laboració amb el setmanari El Triangle. La pu-
blicació, present als quioscos catalans des de 1990, és un referent del periodisme d’investigació que 
treballa amb independència dels grans grups mediàtics, polítics i econòmics. El Triangle ofereix als 
agremiats que vulguin formalitzar una subscripció anual (210 € IVA inclòs) la inserció de dues mitges 
pàgines de publicitat a color per promocionar els seus establiments i serveis. Podeu consultar i con-
tractar aquesta oferta, identificant-vos com a agremiats, a publicitat@eltriangle.eu o 93 433 46 99. 

www.gremirestauracio.com
http://cartaon.es/es
http://www.mapp4all.com/
http://www.eltriangle.eu/

