
Amb l’arribada de la pri-
mavera el Gremi de Res-
tauració i Estrella Damm 
comencen a preparar 
una nova edició de la 
campanya De tapes per 
Barcelona, la vuitena, tot 
un èxit que bat rècords 
de participació en cada 
convocatòria i que, amb 
el pas dels anys, ha esde-
vingut un clàssic a Barce-
lona. La iniciativa arran-
ca el 2010 amb l’objectiu 
de promoure i potenciar 
l’hàbit de la tapa a la nos-

tra ciutat a través de pro-
postes innovadores. 
La inspiració i la dedica-
ció dels nostres xefs ha 
estat decisiva per l’èxit 
del projecte: les cuines 
dels bars i restaurants 
participants sorprenen 
els clients en cada nova 
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Gràcies a l’acord entre el Gremi de Restauració 
i Makro, tots els agremiats i agremiades gau-
deixen d’un descompte del 3% a la benzinera de 
Makro. Aquest és un dels diferents descomptes 
a què tenen accés els establiments agremiats 
amb marques del sector. Per fer efectiu el 
descompte, únicament cal mostrar el carnet 
del Gremi o el número d’agremiat; en cas que 
no disposeu del carnet o no coneixeu el vostre 
número d’agremiat, poseu-vos en contacte 
amb l’equip tècnic, que us el facilitaran amb la 
màxima rapidesa. 

Gaudeix del descompte 
d’agremiat a la benzinera 
de MAKRO i omple el 
dipòsit al millor preu

s’ha doblat i a l’edició d’octubre de 
2013, amb una ruta de 77 establiments, 
es van superar les 110.000 tapes venu-
des. Els membres del Gremi encara sou 

a temps de participar a la propera edi-
ció, que tindrà lloc entre el 5 i el 15 de 
juny. Per fer-ho poseu-vos en contacte 
amb el Gremi i recordeu que les places 
són limitades (per ordre d’inscripció).

DESCOMPTES

TENS DUBTES SOBRE L’APLICACIÓ DEL CONVENI LABORAL? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA
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El Gremi i Estrella Damm preparen una nova 
edició de l’èxit De tapes per Barcelona

durant la darrera edició). L’evolució de 
les xifres durant les 7 primeres edicions 
posa de manifest l’èxit de la campanya: 
el nombre d’establiments participants 

La propera edició 
tindrà lloc entre 
el 5 i el 15 de juny

Rafael Martínez, de Can Xurrades, rep el premi atorgat pel Gremi de 
la mà del president d’honor, Gaietà Farràs, el director de serveis de 

Comerç i Consum, Jordi Bailach, i Jordi Romagosa, d’Estrella Damm. 

La tapa “Delicatessen del xef” (làmines de pop sobre pebrot rostit amb 
ceba dolça, cireroles i crema d’oli de romaní), del restaurant Santa Maria, 
guanyadora del guardó Estrella Damm atorgat per un jurat professional. 

edició combinant textures, fusionant 
cuines del món tot adaptant-les al for-
mat típic de la tapa i afegint tocs de sa-
bors inesperats. D’aquesta manera, el 
públic redescobreix el plaer de la tapa 
amb cada nova convocatòria de la mà 
de la millor cervesa d’Estrella Damm. 
A més, a un preu immillorable: la tapa 
i el quinto o canya, a 2,40 euros (preu 

Els 77 establiments de la 
7a edició van superar les 
110.000 tapes venudes

Per més informació, contacteu amb Pati Almuni a tra-
vés del telèfon del Gremi (933 018 891) o bé per correu 
electrònic (pati.almuni@gremirestauracio.com).

SI VOLS PARTICIPAR TRUCA EL GREMI I 
INFORMA’T DE LES CONDICIONS

PLACES LIMITADES PER ORDRE D’INSCRIPCIÓ


