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CONSULTA TOTS ELS CURSOS GRATUÏTS QUE T’OFEREIX EL GREMI FENT CLIC AQUÍ: FORMACIÓ SUBVENCIONADA 100%

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

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

El Gremi impulsa un estudi per esbrinar quina és 
l’ocupació de les terrasses durant els mesos d’hivern

El treball encarregat pel Gremi de Res-
tauració conclou que les terrasses tam-
bé són per a l’hivern, desmuntant així el 
mite que els espais exteriors dels locals 
de Barcelona es fan servir únicament 
durant la temporada d’estiu. Malgrat el 
descens de les temperatures, el clima a 
la capital catalana és força agradable du-
rant els mesos d’hivern, per la qual cosa 
els barcelonins segueixen optant per la 
terrassa. A l’estudi es posa de manifest 
que durant els mesos més freds conti-
nuen havent-hi més taules ocupades que 
lliures a les terrasses de Barcelona. A tall 
d’exemple, al districte més gran de la ciu-
tat, l’Eixample, l’ocupació de les terras-
ses aquests dies és del 59,64%, mentre 
que la mitjana de tota la ciutat és del 56%.

El Gremi us desitja 
Bones Festes! 

Tot i que aquest newsletter setmanal 
s’acomiada fins al 12 de gener de 2017, 
el Gremi de Restauració de Barcelona 
us informa que les seves oficines ro-
mandran obertes durant aquestes fes-
tes, excepte els dies festius, i atendrà 
les consultes i peticions dels establi-
ments agremiats de dilluns a dijous de 9 
a 18 hores i divendres de 9 a 16 hores de 
forma presencial (Gran Via de les Corts 
Catalanes, 481, baixos) i, en el mateix 
horari, també per telèfon (933 018 891). 
Tot l’equip professional que forma part 
del Gremi de Restauració aprofita per 
desitjar-vos que passeu bones festes de 
Nadal i una excel·lent entrada al 2017!
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