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Torna De tapes per 
Barcelona. Entre el 7 
i el 17 de maig veïns 
i turistes podran gau-
dir de les propostes 
gastronòmiques que 
han preparat 67 es-
tabliments de res-
tauració de la ciutat i 
acompanyar-les amb 
el sabor de la cerve-
sa Estrella Damm a 
un preu inimitable: la 
tapa i el quinto o can-
ya per només 2,50 
euros. La primera 
edició de 2015 arriba, 
però, carregada de 
novetats. D’entrada, 
l’allau d’inscripcions 
rebudes per part 
d’establiments de 
restauració ha obli-
gat a dividir la ciutat 
en dues meitats i a 
celebrar dues edi-
cions consecutives. 
La ruta que avui co-
mença permet endinsar-se pels ca-
rrers de l’esquerra de l’Eixample, el 
Raval, Sants-Montjuïc, Les Corts i 
Sarrià-Sant Gervasi. La concentració 
d’establiments facilita que els clients 
puguin recórrer una ruta efectiva, 
una situació que promou el consum i 
permet gaudir al màxim l’experiència 
d’anar de tapes per Barcelona. 
L’altra gran novetat d’aquesta edició 
de De tapes per Barcelona arriba de la 

El Gremi i Estrella Damm impulsen una 
nova edició de De tapes per Barcelona

mà de Zapper, l’app que permet abonar 
compres i consumicions a través de 
l’smartphone amb només un clic. Així 
doncs, els usuaris podran pagar les se-
ves tapes amb Zapper a Can Xurrades 
(Casanova, 212), NoNoNo (Pg. de Lluís 
Pellicer, 12) i El 9 de Granados (Enric 
Granados, 9), entre d’altres. A més, Za-
pper regalarà la primera tapa i cervesa 
Estrella Damm a tots els nous usuaris 
de l’app. 

El Gremi de Restauració continua eixamplant la 
seva base associativa amb la incorporació de 
nous establiments de la ciutat. A les darreres 
setmanes s’han sumat a l’entitat les 5 cafete-
ries i restaurants Farga i les 9 gelateries Farg-
gi, algunes de les quals es troben als principals 
centres comercials. El grup Farga neix l’any 
1957 sota l’impuls de Jesús Farga, el seu funda-
dor. Després de realitzar un curs de pastisse-
ria a Lleida, es trasllada a Barcelona i decideix 
materialitzar el seu ideal de qualitat i perfecció 
en una pastisseria que en poc temps esdevé un 
establiment de referència a la ciutat. Amb els 
anys, el grup creix i diversifica la seva activitat 
empresarial, que passa a incloure cafeteries, 
restaurants i botigues ubicades a les principals 
avingudes. Els serveis de càtering completen la 
cartera de productes del grup.

Els coneguts establiments 
Farga i Farggi s’incorporen 
al Gremi de Restauració

NOUS AGREMIATS

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

Per a més informació: 
www.gastronosfera.com

Col·labora:

Organitzen:

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

TAPA & QUINTO 
O CANYA 2,50

DEL 7 AL 17 DE MAIG

BCN
DE TAPES PER

El cartell d’aquesta edició de De tapes per Barcelona recupera les il·lustracions 
tan característiques de l’artista Santi Sallés, conegut pel seu estil sketch. 


