
ciutat ha incorporat nous empresaris 
i empresàries nascuts a l’estranger. 
La guia pretén contribuir que aquests 
nous bars i restaurants desenvolupin 

la seva activitat amb normalitat i es 
relacionin adequadament amb el 
públic de la ciutat. 

El català, llengua de trobada
Aquesta guia forma part d’un 
projecte global, Oberts al cata-
là, liderat per la CCC, que als 
darrers anys ha desenvolupat 

diverses eines de caire formatiu 
que promouen l’aprenentatge de 

la llengua catalana entre els dife-
rents sectors del món del comerç i 

els serveis, especialment en aquells 
casos de persones immigrades. En 

aquest sentit, el projecte aposta per 
fer del català la llengua de trobada i 
d’entesa entre uns i altres. El Gremi 
de Restauració posa a disposició dels 
establiments agremiats la guia Oberts 
al català impresa. El seu contingut 
també es pot consultar en suport di-
gital. 

Portada de la guia elaborada per la CCC. 
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d’interès i punts d’informació als 
quals els treballadors de la restaura-
ció poden adreçar-se per resoldre els 
seus dubtes lingüístics i ampliar els 
seus coneixements de català. 

Als darrers anys, la restauració de la 

Davant la diversitat d’orígens i 
llengües presents a la ciutat, 
el Gremi de Restauració de 
Barcelona, la Confederació 
de Comerç de Catalunya 
(CCC) i el Gremi d’Hotels 
de Barcelona han ela-
borat una guia pràctica 
sota el títol Oberts al 
català adreçada als 
treballadors i treballa-
dores de la restauració 
que, en incorporar-se 
al mercat laboral a la 
nostra ciutat, desitgen 
aprendre el català per po-
der atendre millor els seus 
clients. 

Així doncs, aquesta guia, que 
complementa els diferents cur-
sos de llengua catalana oferts des del 
Gremi, inclou un vocabulari bàsic del 
món de la restauració i l’hostaleria en 
diferents idiomes: català, castellà, an-

glès, xinès, àrab, etc. A més, ajuda els 
treballadors a entendre la diversitat 
de gustos del públic a través de fra-
ses i expressions pròpies del context 
de la restauració: el grau de cocció de 
la carn, el menjar amb poca sal, les 
infusions habituals, les diferents ma-
neres de servir el cafè, etc. La guia es 
completa amb un conjunt d’adreces 

La guia inclou un vocabulari 
de la restauració traduït a 
l’anglès, el xinès, l’àrab, etc.

La guia Oberts al català per a la restauració facilita 
l’ús del català a tots els bars i restaurants de la ciutat

La iniciativa promou 
l’aprenentatge del català com 
a llengua de trobada

Escaneja aquest codi amb el teu 
smartphone per consultar el 
contingut íntegre de la guia


