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PRESENTACIÓ

A Tortosa de tapes 2018
A Tortosa de tapes 2018 és presenta al Parador de Tortosa, amb la presencia de restauradors,
patrocinadors i col·laboradors, que han estat presents per fer-se la foto oficial d’aquesta cinquena
edició de la ruta de tapes.

Del 4 al 14 d’octubre de 2018 la Cambra de Comerç de Tortosa organitza, per cinquè any consecutiu, la ruta de
tapes tortosina. En aquesta edició 25 establiments de restauració, cafeteries i bars situats en quatre zones de
la ciutat de Tortosa: Nucli Antic, Centre, Ferreries i Temple, oferiran per 2,50€ tapes acompanyades d’un quinto
o canya Estrella Damm.
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El gerent de la Cambra de Comerç de
Tortosa, Sr, Francesc Minguell, ha
comentat que “No ens marquem cap xifra
en concret, però tenint les referencies de
les anteriors edicions amb més de 50.000
tapes servides en cada edició, igualar-ho ja
seria una bona xifra”.
Com en les anteriors edicions, la ruta tindrà
quatres zones; Centre, Ferreries, Temple i
Nucli Antic. Enguany participaran 25
establiments, i els restaurants La Torreta de
Remolins, Parador de Tortosa i Paiolet
oferiran per 25€ un menú de tapes
Com a novetats, el comerç de Tortosa Centre organitza la campanya “Ves al centre i ves de Tapes” les
botigues obsequiaran en tiquets als visitants que compren als establiments adherits, el divendres 5 i dissabte 6
d’octubre.
A Tortosa de tapes també té una vessant solidaria. Conjuntament amb el banc de Sang i Teixits de les Terres
de l’Ebre, tots els donants que vagin a donar sang a l’hospital Verge de la Cinta els dies de la jornada solidaria,
rebran vals gratuïts per anar de tapes.
Des de l’organització s’ha volgut agrair l’esforç de les entitats col·laboradores, i de les firmes el patrocinadores
que ens ajuden a fer més gran aquesta ruta de tapes.

Per més informació sobre aquesta activitat podeu trucar al 977 44 15 37 preguntar per Eva Montagut.
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