
mença avui, 5 de juny, i que durant 10 
dies preveu vendre més de 150.000 ta-
pes amb la seva corresponent canya o 
quinto d’Estrella DAMM. 

Aquests 104 establiments participants 
es reparteixen per gairebé els 10 dis-
trictes de la ciutat. Concretament, les 
diferents rutes de tapes s’estenen pels 
districtes de Gràcia, l’Eixample, Ciutat 
Vella, Sants-Montjüic, Sarrià-Sant Ger-
vasi, Les Corts, Sant Martí i Sant An-
dreu; això posa de manifest l’acceptació 
creixent de la iniciativa i el seu caràcter 
de ciutat. 

CONEIXES LES OBLIGACIONS DELS RESTAURADORS EN MATÈRIA DE CONSUM? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA
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La 8a edició de De tapes per Barcelona bat rècords 
de participació i supera els cent establiments
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El Gremi de Restauració, 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Barce-
lona i Estrella DAMM, 
us presenta una nova 
edició de la iniciativa De 
tapes per Barcelona, un 
projecte que neix amb 
la voluntat que el públic 
barceloní es retrobi amb 
la tapa i que, amb el pas 
del anys i de diferents 
edicions, s’ha consolidat 
fins esdevenir un clàs-
sic a la ciutat durant la 
primavera. Aquesta 8a 
edició ha batut rècords 
de participació i supera 
els 100 participants; això 
suposa un salt qualitatiu 
dels 77 establiments que 
van participar a la da-
rrera edició, celebrada 
durant l’octubre de 2013, 
als 104 que formen part 
d’aquesta edició que co-

Així, fins el 15 de juny els clients des-
cobriran noves propostes culinàries 
que prenen la tapa com a punt de par-
tida.  Sens dubte, la inspiració i la de-
dicació dels xefs ha estat decisiva per 
l’èxit del projecte: les cuines dels bars 
i restaurants sorprendran els clients 
combinant textures i productes, fusio-
nant cuines del món tot adaptant-les 
al format típic de la tapa i afegint tocs 
de sabors inesperats. Per 2,40 euros es 
pot gaudir d’una tapa amb una canya o 
quinto d’Estrella DAMM. A més, com ja 
és habitual, els clients poden triar la mi-
llor tapa de l’edició. Poden fer-ho, o bé 
emplenar la papereta de votació, o bé 
visitant el perfil de Facebook de Gastro-
nosfera. Tots aquells que participin al 
concurs entraran a formar part del sor-
teig d’un sopar per a dues persones. 

Estrella Damm en recomana el consum responsable. Alc. 5,4º

DESCARREGA’T  
GRATIS L’APP 
I GAUDEIX DE  
LA RUTA DE TAPES

Per a més informació: 
www.gastronosfera.com

Col·labora:Organitzen:

TAPA + QUINTO  
               o CANYA

2,40€

8a EDICIÓ

DEL 5 AL 15 DE JUNY DE 2014

Sobre aquestes línies, la tapa proposada per Bar 
Navia (cassoleta freda de lluç); més amunt, el 

cartell promocional de la 8a edició de la iniciativa. 
A la dreta, primer la tapa elaborada per Xop d’Or 
(bomba de pasta fil·lo farcida de botifarra negra 
amb xampinyons, ceba caramel·litzada i crema 

de foie); per sota, el bistec tàrtar de vedella amb 
torradeta de figues i parmesà d’El 9 de Granados. 
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