Departament de Mitjans de Comunicació

CONVOCATÒRIA DE PREMSA

Data: 2 de juny de 2021

Presentació de les novetats de la 3a
edició de la Bartotapa de la Penya Els
Bartomeus
Aquest dijous, 3 de juny, a les 17.30 h a l'establiment La Gourmet-Teca (carrer
Major, 39), la Penya Els Bartomeus i l'Ajuntament de Montornès presentaran les
novetats de la 3a edició de la ruta de tapes, la Bartotapa.
Del 4 al 13 de juny, un total d’11 establiments del poble oferiran tapes a preus
populars per promocionar la gastronomia local.
En aquesta 3a edició de la Bartotapa, la proposta de la Penya Els Bartomeus pren
més rellevància com a activitat de suport i reactivació de la restauració a Montornès,
donat que aquest sector ha estat un dels més afectats per les mesures de contenció
de la pandèmia.
La Bartotapa 2021 compta amb la participació d'11 establiments, que oferiran durant
10 dies tapes per 3 euros amb beguda inclosa, i amb la col·laboració de la Unió de
Botiguers i del departament d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç (OPEC) de
l'Ajuntament de Montornès.
Aquest any hi ha importants novetats. D'una banda, l'oferta de la ruta gastronòmica
inclou una tapa vegetariana amb consumició per arribar a més públic. I d'altra banda, a
més del reconeixement a la millor tapa, l'Ajuntament farà una aportació econòmica per
atorgar dos premis més: el premi a la millor tapa vegetariana i el premi a la millor tapa
per votació popular. La Unió de Botiguers es farà càrrec d'un quart premi per a la
participació veïnal en la tria de la millor tapa. En aquest cas es farà un sorteig entre
totes les butlletes presentades en la votació popular.
Jurat professional, una altra novetat
En aquesta 3a edició un jurat professional del sector de la restauració local atorgarà
els premis a la millor tapa i a la millor tapa vegetariana.
La presentació de la 3a Bartotapa tindrà lloc aquest dijous, 3 de juny, a les 17.30 h, a
l’establiment La Gourmet-Teca (carrer Major, 39).
Els establiments que participen en la 3a edició de la Bartotapa són:








El vint-i-vuit
Ambigú Taverna
Cerveseria Maps
Iuventus
Sputnik Gastrobar
El nou Too Rico







Aires Ibéricos
Tasta’m i Beu
Paulo’s Pizza & Burger
La Gourmet-Teca
Rancho Los Gordos

