
La Via Catalana concentrarà durant la jor-
nada de l’11 de setembre centenars de 
milers de persones al voltant d’uns trams 
determinats del país i de la ciutat de Bar-
celona. Amb anterioritat a la Diada, tots els 
inscrits rebran una comunicació digital amb 
informació sobre els establiments de res-
tauració col·laboradors ubicats als voltants 
de cada tram. Aquesta acció de difusió de 
l’establiment es complementarà amb una 
intensa activitat a les xarxes socials, sobre-
tot en el decurs de la Diada, per garantir el 
correcte desenvolupament de la iniciativa. 

BENEFICIS PELS PARTICIPANTS

L’únic requisit que hauran de complir els 
establiments participants és permetre 
l’accés als lavabos als participants en la Via 
Catalana 2014. Els organitzadors, a més, 
suggereixen que els restauradors que ho 
desitgin puguin oferir menús o preus espe-
cials. Igualment, demanen als bars i restau-
rant la realització d’un donatiu, tot i que té 
caràcter voluntari.  

REQUISITS

VOLS PARTICIPAR A PROJECTES DE DINAMITZACIÓ SECTORIAL? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA

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

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com
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Davant la previsió que, tal 
com va succeir l’any ante-
rior, centenars de milers de 
persones participin a la Via 
Catalana 2014 que tindrà lloc 
el proper 11 de setembre, els 
seus organitzadors demanen 
la col·laboració dels bars i 
restaurants propers als dife-
rents trams de la Via. Per això, 
durant aquests dies s’estan 
visitant els establiments ubi-
cats als voltants de la Gran 
Via de les Corts Catalanes i 
l’avinguda de la Diagonal per 
formalitzar la seva participa-
ció i incorporar-los a la xar-
xa d’agents col·laboradors. 
Com és sabut, la campanya 
d’enguany, organitzada con-
juntament per Òmnium Cultu-
ral i l’Assemblea Nacional de 
Catalunya, gira al voltant de 
la consulta anunciada pel Go-

vern de la Generalitat pel pro-
per 9 de novembre.Els bars i 
restaurants que participin es 
beneficiaran d’una campanya 
de difusió gratuïta. Els organit-
zadors de la Via notificaran a 
les persones inscrites el llistat 
d’establiments col·laboradors; 
l’estratègia de comunicació 
es complementarà amb una 

La Via Catalana 2014 demana la participació dels bars 
i restaurants dels voltants de la Gran Via i la Diagonal

activitat intensa a les xarxes socials, 
protagonistes, com és sabut, d’altres 
mobilitzacions similars. A canvi, els res-
tauradors es comprometen a permetre 
l’ús dels lavabos als inscrits en la Via. A 
més, es demanarà un donatiu voluntari 
(el seu caràcter voluntari, per tant, de-
termina que no es tracti d’un requisit per 
participar-hi). Atesos els nivells de mobi-
lització esperats, també es poden sumar 
a la campanya tots aquells establiments 
de restauració que ho desitgin. 

Sobre aquestes línies, cartell que els establiments col·laboradors 
podran penjar als seus aparadors i que complementarà la difusió 

realitzada a través de les xarxes socials pels organitzadors de la Via. L’organització demana 
que es faci un donatiu, 
tot i que és voluntari


