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La tercera edició de Dinners That  
Matter recaptarà fons per a l’autisme 

El proper 28 de setembre se celebrarà 
una nova edició de Dinners That Mat-
ter, una iniciativa que durant uns hores 
transforma els restaurants en espais de 
solidaritat que connecten els clients amb 
diferents causes socials. En aquesta oca-
sió, es donarà veu al trastorn de l’espectre 
de l’autisme, una realitat encara molt 
desconeguda. Els restaurants partici-
pants (Bisibisau, Dos Torres, Memorias 
de China, Suquet de l’Almirall, etc.) des-
tinen el 25% de la facturació d’aquell dia 
a dos agents sense ànim de lucre que 
treballen per millorar les condicions 
de vida de les persones que pateixen 
aquesta malaltia. La millor manera de 

col·laborar, per tant, és visitar algun dels 
locals participants el 28 de setembre. En 
aquesta ocasió els fons recaptats es des-
tinaran a l’entitat Aprenem i a la Funda-
ció Autisme Mas Casadevall. L’àmbit de 
treball d’Aprenem és l’entorn educatiu, 
on promouen un suport psicoeducatiu 
apropiat per als nens amb autisme; tam-
bé ofereixen orientació i assessorament 
a les famílies. La Fundació Autisme Mas 
Casadevall compta amb un centre que té 
com a objectiu atendre les necessitats 
de tractament mèdic, salut, educació, 
ocupació i assistència legal d’adults amb 
autisme. Per a més informació, visiteu el 
web www.dinnersthatmatter.org. 

L’olfacte juga un paper fonamental en el bon 
ambient d’un establiment. Ambiseint Barcelona 
és especialista en l’aromatització d’espais mit-
jançant ambientadors professionals. 
L’anomenat màrqueting olfactiu relaciona una 
marca, un negoci o un lloc amb un determinat 
aroma específic, fins al punt que el consumidor 
pot recordar-los quan percep l’olor. L’objectiu 
és crear estímuls positius i sensacions de be-
nestar, tant per als clients com per al personal 
de l’establiment. El seu lema “una aroma val 
més que mil paraules” convida a descobrir-lo, 
sense cap tipus de permanència obligatòria. 
Durant 2017 els establiments que formen part 
el Gremi gaudeixen d’un descompte del 10% en 
el servei d’aromatització integral d’espais. Per 
a més informació, podeu posar-vos en contac-
te amb Héctor Navarro (www.ambiseint.com, 
barcelona080@ambiseint.com, 605 792 623). 

Sorprèn els teus clients 
incorporant l’experiència 
olfactiva al teu restaurant 
amb Ambiseint Barcelona

Els Mossos agraeixen als restauradors el 
seu suport durant l’atemptat a la Rambla

Amb motiu de l’atemptat terrorista del 17 d’agost 
a la Rambla, els Mossos d’Esquadra han fet 
arribar unes paraules d’agraïment a tots els 
restauradors de la zona que, en esdevenir-se 
els fets, van contribuir a protegir les persones 
que en aquell moment es trobaven a la Rambla 
acollint-les als seus establiments. “Us agraïm, 

d’una forma molt sincera, l’atenció i el recol-
zament al cos de Mossos d’Esquadra que hem 
rebut de tots vostès”. L’atemptat, que va causar 
la mort de 13 persones, va sacsejar la societat 
barcelonina, que durant els dies posteriors va 
expressar massivament la seva solidaritat amb 
les víctimes i amb els més de 100 ferits. 
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