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TRET DE SORTIDA 

A Tortosa de tapes  
visita Estrella DAMM 

 

Una bona representació de restauradors, patrocinadors i col·laboradors d’A TORTOSA 
DE TAPES 2017. Han protagonitzat aquest dilluns el TRET DE SORTIDA de la ruta de 
tapes Tortosina, des de la fabrica ESTRELLA DAMM d’El Prat de Llobregat.   
 

Sota el nom de TRET DE SORTIDA, la Cambra de Comerç de Tortosa ha organitzat aquesta visita a la fabrica 
ESTRELLA DAMM amb la intenció de donar a conèixer i promocionar la ruta de tapes Tortosina, més enllà de 
les Terres de l’Ebre. La visita ha consistit en un recorregut guiat per la fabrica i un tast de les diferents cerveses 
que elabora la firma patrocinadora de la ruta. 
 

 

  notadepremsa 
              19 de setembre de 2017    
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Aquests tipus d’accions com ha estat el visitar la fabrica ESTRELLA DAMM, forma part del tipus d’activitats que 
la Cambra de Comerç juntament amb patrocinadors i col·laboradors d’ ATORTOSA DE TAPES, és volen fer 
durant tot l’any amb l’objectiu d’adquirir coneixements que ens puguin ajudar a millorar la nostra ruta de tapes.  
 
Ja un podem avançar que un any més les perspectives son molt bones degut a la predisposició que tenen, any 
rere any, restauradors, patrocinadors i col·laboradors del sector. Aquest fet ens demostra que aquesta ruta de 
tapes està més que consolidada. Un any més la supervisió de totes i cadascuna de les tapes, ha estat a càrrec 
Fran López, xef amb del restaurant El Torreó de l’Indià de Xerta amb una estrella Michelin, fet que ens augura 
una gran ruta de tapes.      
 
Per a més informació o material sobre aquesta activitat podeu contactar al mail premsa@cambratortosa.com o 
trucar al 977 44 15 37 preguntar per Eva Montagut.  
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