Barcelona torna a tastar La Rambla
 Tast a La Rambla ofereix degustacions, de més de 40 establiments,
a 4 euros del 7 al 10 de juny
 Comptarà amb el nou espai Asia Street Food
 Diferents entitats sense ànim de lucre s’impliquen en la cinquena
edició del festival gastronòmic del passeig més popular de la ciutat

La Rambla, el passeig més popular de Barcelona, es converteix, del 7 al 10 de juny, en un
festival gastronòmic que, durant quatre dies, ofereix propostes de més de 40 establiments de la
ciutat, a més d’altres activitats com showcookings, tallers de cuina, tastos o actuacions
musicals, entre d’altres.
De nou la gastronomia de Barcelona torna a la Rambla de Santa Mònica, on cuiners i
pastissers dels restaurants més importants de la ciutat –alguns amb estrella Michelin com dos
palillos, Koy Shunka, Nectari o Xerta- presentaran la seva oferta en format tapa a un preu de 4
euros. Un any més, Tast a La Rambla oferirà degustacions de reconeguts xefs com Carles
Abellan, Nandu Jubany, Gastón Acurio, Romain Fornell, Paco Pérez, Christian Escribà, Oriol
Balaguer o José Maria Kao, entre d’altres.
Novetats de la V Setmana de Gastronomia de Barcelona
Els establiments participants es dividiran en cinc àrees temàtiques: Cuina d’Autor, Illa
Pastisseria, Tapes i platillos, Cuina Tradicional i s’incorpora, com a novetat, una zona dedicada
a la cuina de carrer asiàtica, sota el nom Asia Street Food. Aquesta comptarà amb
especialitats populars de països com la Xina, l’Índia, el Japó o Indonèsia, preparades per
restaurants d’aquestes nacionalitats ubicats a Barcelona. A més, amb motiu del 10è aniversari
del restaurant dos palillos, diumenge s’organitzaran, durant tota la jornada, diferents activitats
relacionades amb el folklore asiàtic: la dansa del drac, cal·ligrafia oriental, cerimònia del sake,
així com diferents ponències.
Els platillos es podran acompanyar de refrescs, vermuts, aigües, vi o cervesa que es trobaran a

la secció dedicada a patrocinadors i col·laboradors, com en anteriors edicions. Aquesta
zona incorporarà un estand de cuina vegetariana i vegana, que oferirà la possibilitat de gaudir
dels plats més saludables de la ciutat.
Aquest any l’Escenari by Estrella Damm centralitzarà les actuacions musicals de Música al
carrer de Ciutat Vella i del Raval’s Band; i a l’Arts Santa Mònica es tornaran a impartir els
showcookings, tastos i ponències.
Com a novetat d’aquesta edició, els assistents realitzaran el pagament de les seves
consumicions mitjançant tokens, fitxes en forma de moneda -a 1 euro la unitat-, que es podran
adquirir a les taquilles, on també hi haurà la possibilitat d’adquirir, a un preu reduït i en
col·laboració amb Turisme de Barcelona, tiquets per pujar al mirador de Colom juntament amb
una copa de vi o cava d’una D.O. catalana, o most per als més petits.
Tast a La Rambla 2018 aposta més que mai per convertir-se en un esdeveniment social per a
la ciutat posant de manifest valors com la integració, la docència i la solidaritat. És per aquest
motiu que l’organització seguirà comptant amb personal del Casal dels Infants del Raval i amb
alumnes de l’escola CETT. Així mateix, es realitzarà un homenatge a les víctimes de
l’atemptat del passat mes d’agost mitjançant el lliurament d’un davantal a tots els xefs i
treballadors que incorporarà el hashtag #Notenimpor. I també es duran a terme altres accions
de caràcter ecològic com la col·laboració amb el projecte Remenja’mmm, iniciativa que té com
a objectiu evitar el malbaratament dels aliments en el sector de la restauració, i amb la fundació
Icària Iniciatives Socials per a les impressions.
Tast a La Rambla
Amics de La Rambla juntament amb grup gsr organitzen la cinquena edició de Tast a La
Rambla, que compta amb el recolzament del Districte de Ciutat Vella de l’Ajuntament de
Barcelona i amb el patrocini d’Estrella Damm, entre d’altres marques. Aquesta iniciativa va
néixer el 2014 per impulsar tant La Rambla com el districte de Ciutat Vella en general. Es tracta
d’un esdeveniment culinari que reivindica La Rambla com un gran eix lúdic barceloní mitjançant
una proposta d’activitats gastronòmiques que pretén apropar l’alta cuina a tots els públics, tant
ciutadans com visitants de Barcelona.
“Tast a La Rambla”
7, 8, 9 i 10 de juny de 2018.
-Dijous 7 i diumenge 10 de juny: de 12,00 hores a 22,00 hores.
-Divendres 8 i dissabte 9 de juny: de 12,00 hores a 00,00 hores.
Web
http://www.tastalarambla.cat/
Segueix Tast a La Rambla
https://www.facebook.com/tastalarambla
https://instagram.com/tastalarambla/
https://twitter.com/tastalarambla/
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