
TENS UN RESTAURANT FAMILY FANS? SUMA’T A AQUESTA INICIATIVA DEL GREMI!
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El Gremi, l’Ajuntament de Barcelona i Coca-Cola presenten 
la guia de restaurants Family Fans, idonis per a famílies

infants gaudeixin d’una experiència in-
oblidable on no només es té en compte 
el menjar. Per difondre aquesta oferta 
de restauració idònia per a famílies, 
el Gremi ha editat una guia de restau-
rants Family Fans i un mapa de gran 
utilitat. A més, fins el 17 de maig els 

54 locals participants ofereixen a les 
famílies un descompte tots els diven-
dres, dissabtes i diumenges a migdia 
(és habitual que les famílies aprofitin 
els dies de descans per sortir a dinar). 
El descompte ofert és del 15% sobre el 
preu de carta, tot i que en alguns casos 

AMAYA
ASADOR DE ARANDA (3 
locals)
BOTTEGA SANTANA
CAN RAMONET
CAN TRAVI
CASAJUANA
COMUNITAT 33
DAPS
DIAGONAL CAN SOTERAS
EL GUINDILLA (2 locals)
EL JARDÍ DE L’ÀPAT
EL NOU RAMONET
EL PATI
IDEAL POBLENOU
INSÒLITA GEA
L’ARROSSERIA XÀTIVA
LA BOTIGA (3 locals)
LA FONDA DEL PORT 
OLÍMPIC
LA FONT DE PRADES 
(POBLE ESPANYOL)

LA MAFIA SE SIENTA 
A LA MESA
LA PIEMONTESA
MARZAN ASADOR BASCO
MAXIMILIAN
MEATPACKING BISTRO
MERCAT PRINCESA
MISS SUSHI
MOKA
MOS ART
MUSSOL (5 locals)
NONONO
NOGAL
PISCOLABIS (2 locals)
PITARRA
QU QU
RANGOLI
RITA ROUGE
TAPA TAPA (3 locals)
TAPA TAPA XIRINGUITO
TOMMY MEL’S
UDON (3 locals)

Bolquers, trones o ele-
vadors, plats senzills, 
espais per donar el 
pit, etc. Les famílies,  
tal com succeeix amb 
altres segments de 
població, presenten 
un conjunt de neces-
sitats específiques. 
Moure’s amb infants, 
sobretot si són molt 
petits, condiciona 
l’elecció d’un restau-
rant o un altre. Grà-
cies a Family Fans, 
una iniciativa del Gre-
mi de Restauració que 
compta amb el suport 
de l’Ajuntament de 
Barcelona i de Coca-
Cola, cada cop més 
restaurants de Barce-
lona són conscients 
d’allò que demanen 
les famílies quan visi-
ten un establiment de 
restauració i, després 
d’haver introduït can-
vis a la seva oferta, es 
troben preparats per-
què les famílies amb 

es proposen menús a preu rebaixat i re-
duccions fins al 40%, tota una invitació 
perquè les famílies surtin a conèixer 
nous restaurants de la ciutat. 

Els representants de l’Ajuntament de Barcelona, el Gremi i Coca-Cola celebren 
l’inici de la campanya de descomptes a 54 restaurants Family Fans de Barcelona. 
Sobre aquestes línies, d’esquerra a dreta: Artemi Nolla, Roger Pallarols, Marta 
Bofill, Sònia Recasens, Pere Chias, Raimond Blasi i Joan Barceló. 


