
eren non grats, el sector comença a 
tenir consciència que s’ha de cui·
dar aquesta fidel clientela. Una al·
tra de les mares presents, Montse A., 
es queixava que en molts locals té la 
sensació que la seva filla «molesta» 
encara que es comporti bé. Per això 
el gremi ultima una guia de Bones 
Pràctiques que farà arribar als asso·
ciats, amb pautes per atraure el cli·
ent familiar i fins i tot  un distintiu 
profamília que ho anunciï a la por·
ta. Els més bàsics i que «no reque-
reixen una gran inversió» són «ac-
tuar amb amabilitat i empatia; ofe-
rir plats per a tots els gustos, amb 
menús infantils de qualitat o mini-

Hi va haver un temps en què per tri·
ar restaurant Tania Garriz pensava 
només en la proposta gastronòmi·
ca més temptadora, l’ambient ro·
màntic o la gran novetat de la tem·
porada. Però l’arribada del Pau, fa 
tres anys, va canviar tota la logísti·
ca a l’hora de menjar fora de casa. 
Òbviament, la família no renuncia 
a menjar bé, però ara la prioritat és 
trobar espais còmodes on asseure’s 
a la taula també amb el Biel, de 10 
mesos. Una tasca gairebé detecti·
vesca, es lamenta. «És difícil trobar 
llocs adequats i que tinguin materi-
al per als nens més enllà d’una tro-
na», opina. Per això no va dubtar 
a formar part de l’experiència pi·
lot assajada aquest cap de setma·
na a Comunitat 33, l’espai per a 
grups annex a l’Arrosseria Xàtiva 
de les Corts, on un total de 60 pa·
res i fills van triar els seus plats fa·
vorits entre un menú d’adults i un 
altre d’infantil, en un ambient on 
no faltava cap detall per satisfer els 
més petits.
 El grup de restauració ja oferia 
molts recursos per a aquest públic 
tant en aquestes dues sales com al 
seu negoci de Gràcia del mateix 
nom i a La Tertúlia. La seva espe·
cialitat són les paelles, amb 30 a 
la carta, «una cuina precisament 
molt familiar» que exigeix atenció 
als menús infantils, destaca el seu 
propietari, Álex López. Els oferei·
xen sempre de 10 i 15 euros, i van 
des dels infal·libles macarrons fins 
als nuggets de pollastre o la paella 
versió júnior. Però també acompa·
nyen l’experiència amb elevadors 
de cadira, canviadors, dibuixos i 
llapis per acolorir mentre men·
gen, contes, i fins i tot piruletes de 
xocolata com a premi final. L’ex·
periència pilot va integrar una sa·

la de jocs i actuacions (a la vista) on 
un mag i un pallasso van distreure 
la petita tropa mentre els pares po·
dien fer el cafè amb calma. Aquests 
afegits es repetiran quan es concen·
trin reserves familiars sota petició, 
van explicar.

Un filó per aprofitar  

Ho va contemplar a primera línia 
Pere Chías, president del gremi, con·
vençut que el públic familiar és un 
filó que els restaurants locals han 
d’aprofitar i mimar. Després d’una 
llarga temporada d’establiments de 
disseny on els nens semblava que 
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Tovallons i pitets
Restaurants de BCN inicien una campanya per atraure famílies amb nens, oblidades 
en la majoria d’establiments H Els incentius van del material infantil fins a menús especials 

33 Per a tots els públics 8 Dinar pilot amb famílies i animació a Comunitat 33, dissabte passat.

CARLOS MONTAÑÉS

El gremi prepara 
una guia amb 
uns 60 locals on 
donin facilitats per 
anar-hi amb nens

racions i fins i tot papilles casola-
nes; crear un espai acollidor; tenir 
material adaptat (lloc per al cotxet, 
vaixella infantil…); donar facilitats 
per escalfar biberons i afegir-hi un 
espai d’oci o jocs de taula o una te-
le amb programació infantil», sug·
gereixen, entre altres.
  Una enquesta portada a terme  
pel gremi entre un centenar de fa·
mílies, nutricionistes i educadors  
revela que la «paciència i la flexi-
bilitat» són claus per a aquest pú·
blic, de 0 a 14 anys. I ahir ho corro·
boraven Alfons Torras i Ana Carre·
ra, amb els seus fills Marc (6 anys) i 
Adrià (14), encantats de compartir 
taula per una estona amb una al·
tra família amb nens. «La immen-
sa majoria de restaurants no es-
tan preparats i quan vas amb els 
teus fills no saps a on anar perquè 
tots puguem estar còmodes», ar·
gumenten. Per això solen visitar 
amb regularitat el Mossega la Pas·
ta, del centre Splau de Cornellà, ex·
pliquen, que té un enfocament fa·
miliar.
 Una oferta que ja cuiden esta·
bliments com la Font de Prades, 
Can Travi, Nonono, Carpe Diem 
(CDLC), El Pati de Roma i algunes 
La Tagliatella, entre altres. Però la 
previsió és que en el transcurs de 
les pròximes setmanes un total de 
60 restaurants aprofundeixin ofi·
cialment en aquestes bones pràcti·
ques i formin part d’una guia que 
es distribuirà entre els consumi·
dors interessats.

Usos compatibles 

Chias, que predica amb l’exemple, 
destaca que no es tracta d’articu·
lar restaurants només per a famí·
lies, sinó de saber «compatibilit-
zar els usos», donant facilitats que 
permetin a una parella asseure’s 
amb comoditat a prop d’una taula 
on hi ha nens, si aquests estan en·
tretinguts i a gust amb menús ade·
quats, parament i algun element 
de diversió. Dissabte passat, tot i el 
torrent infantil al restaurant Co·
munitat 33, els plats, les creacions 
artístiques de cada nen i el talent 
dels animadors va contenir el gui·
rigall i va fer que molts ja demanin 
repetir. H
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dEscEntralització dE viatgErs

les corts i els hotels impulsen 
un pla de turisme inclusiu

EL PERIÓDICO
BARCELONA

El benintencionat però tardà pla 
per descentralitzar el turisme a 
Barcelona segueix fent tímids pas·
sos al diferents districtes. Ara és el 
torn de les Corts, que impulsa un pla 
de turisme inclusiu, per a persones 

El districte vol donar a 
conèixer els seus atractius 
més enllà de les icones

amb discapacitats o necessitats es·
pecials, de la mà dels sectors hoteler 
i comercial.
 La iniciativa vol donar a conèixer 
els atractius del territori que van més 
enllà d’icones com el Camp Nou, el 
Monestir de Pedralbes i el parc natu·
ral de Collserola. L’objectiu final és 
una ordenació i «millor distribució 
dels efectes del turisme», així com 
«afavorir una millor gestió», destaca 
l’ajuntament en una nota.
 Les Corts ha treballat la coordi·

nació amb 14 hotels de 4 i 5 estre·
lles de la zona, amb 6.000 places, 
per explorar les possibilitats del tu·
risme inclusiu creant més facilitats 
per a discapacitats, famílies amb na·
dons, tercera edat i persones amb al·
lèrgies alimentàries. Segons un es·
tudi d’ESADE, aquest sector de mer·
cat representa un 15% de la població 
mundial. A Europa suma uns 90 mi·
lions de potencials viatgers, desta·
quen les mateixes fonts. El consis·
tori també col·labora amb el sector 33 El Camp Nou, icona de les Corts.

comercial per promocionar les ac·
cions que es portin a terme durant 
l’any. La idea és desenvolupar una 
marca pròpia, Upper Diagonal, i 
per a això s’ha editat un nou mapa 
turístic amb cinc rutes principals i 
la senyalització de més de 50 nous 
punts, a més a més d’una nova apli·
cació per al telèfon mòbil disponible 
des d’aquest mateix mes.
 
DIFERENCIACIÓ / En el transcurs dels 
pròxims mesos es pretenen fixar les 
propostes concretes perquè l’allotja·
ment de la zona es posicioni amb for·
ça en el subsector del turisme inclu·
siu, diferenciant·se de la resta de la 
ciutat. En l’actualitat part dels ho·
tels del barri de les Corts estan molt 
vinculats al visitant de negocis així 
com al que arriba amb finalitats mè·
diques. H
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