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El Gremi i Estrella Damm obren el període d’inscripcions
a l’edició de primavera de De tapes per Barcelona
Arriba la primavera,
torna el bon temps i
també De tapes per
Barcelona amb una
nova edició carregada de tapes innovadores, de clàssics
revisats, de fusions
sorprenents i de regustos inesperats. Ho
fa, a més, carregat de
novetats. Així doncs,
fins el 20 d’abril els
locals de restauració ubicats a peu de
carrer poden formalitzar la seva inscripció a una edició que,
per primera vegada,
estarà formada per
dues rutes consecutives. Concretament,
l’edició habitual celebrada durant la primavera es desdoblarà
en dues rutes que tindran lloc, respectivament, del 7 al 17 de
maig de 2015, ambdós
inclosos, i de l’11 al 21
de juny de 2015, ambdós inclosos. Aquestes dues rutes constituiran, conjuntament,
la 10a edició de De
tapes per Barcelona.
Els locals únicament
podran
participar

a una de les dues rutes; l’assignació
a una o altra atendrà a criteris geogràfics. En aquest sentit, l’objectiu és
dissenyar rutes compactes, amb gran
concentració d’establiments, i perme-

Per primera vegada, l’edició
es desdoblarà en dues rutes
consecutives durant maig i juny

Arume, Firo Tast i Ona Nuit, guanyadors
de la gran final de la Tapa de l’Any
Manuel Núñez (centre), del restaurant barceloní Arume, es va
proclamar vencedor en la gran final de la segona edició de la Tapa
de l’Any, un esdeveniment gastronòmic que va tenir lloc el passat
1 de març. En un auditori del Meliá Sitges ple a vessar, el cuiner
Manuel Núñez va aconseguir destacar per sobre de la resta dels
participants del concurs, gràcies a l’originalitat i al gust extraordinar de la seva tapa, el pop atlàntic, tal com va destacar un jurat
format pels periodistes gastronòmics Xavier Agulló i Mikel López
Iturriaga, el gastrònom de la Fundació Alícia Toni Massanés i el
cuiner Jordi Herrera. El segon i el tercer premi van anar a parar
a les mans dels cuiners Rafa Solé (dreta), de Firo Tast, i Susana
Aragón (esquerra), de l’Ona Nuit Restaurant, amb les tapes passió
per l’olla de l’aquelarre, i trifàsic de potablava, respectivament.
La proposta de Firo Tast havia estat prèviament guardonada amb
el premi al millor maridatge amb Estrella Damm a la 8a edició de
De tapes per Barcelona. L’acte va comptar amb la participació
de l’actor de TV3 Quim Masferrer i pel més mediàtics dels xefs,
Alberto Chicote. Tots dos van aconseguir que els assistents no
només es divertissin sinó que també no perdessin fil d’un gran
espectacle culinari.

tre que nous locals participin a la iniciativa. A més, en reduir el nombre de
punts que conformen la ruta, es preveu
una major concentració de demanda
als locals participants.
De tapes amb l’smartphone
La gran novetat de 2015 és la incorporació del pagament a través del telèfon
mòbil als locals participants. Gràcies
a l’aplicació Zapper, els clients podran
abonar les seves consumicions amb el
seu smartphone, una tendència consolidada a altres països d’Europa i que, a
poc a poc, s’obre camí a la nostra ciutat. Per formalitzar la vostra inscripció,
així com per resoldre altres dubtes, podeu posar-vos en contacte amb Marta
Quer a través del telèfon 933 018 891
o per correu electrònic (marta.quer@
gremirestauracio.com). Recordeu que
les places són limitades!
Escaneja aquest codi
amb el teu smartphone
per descarregar el
full d’inscripció a la
nova edició de De
tapes per Barcelona

TENS DUBTES SOBRE LA NOVA FISCALITAT DELS AUTÒNOMS EN RÈGIM DE MÒDULS? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA

