
VOLS PARTICIPAR A LA PROPERA EDICIÓ DE DE TAPES PER BARCELONA? APUNTA’T JA!
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De tapes per Barcelona continuarà re-
vitalitzant l’hàbit de la tapa a Barcelo-
na durant 2015 i sorprendrà els veïns i 
veïnes de la ciutat amb novetats. Enric 
Crous, director general del grup Damm, 
i Pere Chias, president del Gremi de Res-
tauració, no van voler, però, desvetllar 
cap més detall sobre aquestes novetats 
que les dues entitats estan preparant per 
a les edicions de De tapes per Barce-
lona del 2015, un any, a més, en què es 
produirà el cinquè aniversari d’aquesta 
iniciativa que gaudeix d’una acollida 
excel·lent per part del públic barceloní 
i que, edició rere edició, genera expec-
tació i trànsit de clients als establiments 
participants. Això serà possible gràcies a 
la renovació de l’acord que, d’anys ençà, 
vincula el Gremi i Estrella Damm i que 
ha permès endegar un conjunt d’accions 
de dinamització en benefici del teixit de 
bars i restaurants de la ciutat. La Sala de 
Brassatge de l’antiga fàbrica Damm va 
acollir l’anunci públic de la notícia en 

un dia en què, a més, es van lliurar els 
premis de la darrera edició.  En aquesta 
ocasió, la vermuteria Lou, Can Xurrades 
i la taperia Ordesa han estat guardonats, 
respectivament, amb el premi a la millor 
tapa popular, el premi a la tapa que mi-
llor marida amb Estrella Damm i el pre-
mi del Gremi de Restauració. 

El Gremi i Damm renoven l’acord que permetrà continuar 
amb noves edicions de De tapes per Barcelona durant 2015

L’antiga fàbrica de Damm va 
acollir l’acte de lliurament dels 
premis de la 9a edició

PREMI GREMI DE RESTAURACIÓ  
DE BARCELONA

TAPERIA ORDESA
(Gran Via de les Corts Catalanes, 522)

BROQUETA DE GAMBA AMB 
TEMPURA DE XIPS I WASABI

PREMI MILLOR MARIDATGE  
AMB ESTRELLA DAMM

CAN XURRADES
(Gran de Gràcia, 52)

FARCELLET DE MASSA UN TOC  
PICANT A L’ESTIL CAN XURRADES

PREMI MILLOR TAPA POPULAR

VERMUTERIA LOU
(Escorial, 3)

OUS ESTRELLATS


