TAPA

3,50
euros

L’HOSPITALET,
DEL 21 AL 24 D’ABRIL DE 2022

A

rriben les Festes de
Primavera de L’Hospitalet
i, de la seva mà, les atractives
propostes gastronòmiques de
la Primavera de Tapes.

Enguany hi participen 35
establiments de la ciutat, que
oferiran un ampli ventall de
propostes per a tots els gustos:
tapes originals i de creació,
receptes tradicionals, cuina
multicultural, cuina vegetariana
i vegana... Un seguit de suculentes propostes que podrem
degustar acompanyades amb
una canya de cervesa, una
copeta de vi o un refresc.
En aquests deu anys de vida, la ruta Primavera de Tapes s’ha
convertit en un esdeveniment plenament consolidat que ha
obert el camí a un programa de rutes gastronòmiques als
barris i als mercats municipals, impulsades també des de
l’Ajuntament per potenciar i dinamitzar la restauració local, i
que tenen una molt bona acollida entre la ciutadania.
Teniu a les mans la guia amb totes les propostes de la
Primavera de Tapes perquè la pugueu fullejar i pugueu
dissenyar la ruta que més us vingui de gust fer.
Vull agrair a la xef Carlota Claver, una de les cuineres
més exitoses del país, que hagi volgut apadrinar la ruta
gastronòmica d’enguany.
Us animo a gaudir de les tapes, de les Festes i de L’Hospitalet.
Que vagi de gust!

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

P

rimavera de tapes és un programa impulsat
per
l’Àrea
de
Coordinació,
Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació de
l’Ajuntament de L’Hospitalet amb l’objectiu
de potenciar i dinamitzar la restauració local i
promoure la gastronomia de qualitat en el marc
de la celebració de les Festes de Primavera.
Enguany se celebra la 10a edició, i ve plena de
noves i apetitoses propostes.
Vine i degusta la tapa que han preparat els bars
i restaurants, acompanyada d’una beguda*, per
3,50 €
(*) a consultar en cada establiment
Hi participen 35 establiments que opten a 4
guardons: la Tapa més saborosa, la Tapa més
creativa, i la Tapa de millor qualitat gastronòmica
seran atorgats per un jurat expert. La Tapa més
popular l’escolliran els consumidors.
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CONCURS: Tapa més popular
Participa en el concurs de la Tapa més popular i entra
en el sorteig d’aquests sis premis:
Un sopar per a dues persones al Restaurant Terrum
de l’Hotel Hyatt Regency Barcelona Tower.
Una nit d’hotel en habitació doble amb esmorzar a
l’Hotel Madanis.
Una classe particular de pàdel per a dues persones,
gentilesa de Pàdel Indoor.
Una caixa variada de 12 cerveses artesanes, visita i
tast a la fàbrica de Tibidabo Brewing per a 2 persones,
gentilesa de Tibidabo Brewing.
Dos vals de 40 € per gaudir en la restauració de la
ciutat gentilesa del blog L’Hospitalet Gastronòmic.
Un menú degustació per a dues persones al Centre
de Formació d’Hostaleria de L’Hospitalet.
Els ciutadans i les ciutadanes podran participar en el
concurs a través d’una butlleta de votació en la qual
ha de constar obligatòriament el segell conforme
s’han degustat un mínim de 3 tapes en 3 establiments
diferents durant els dies de celebració de la Primavera
de Tapes. Les persones participants en el concurs han
de ser majors d’edat.
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Per a aquesta edició comptem amb la xef Carlota
Claver com a Madrina de la ruta gastronòmica.
La Carlota regenta el Restaurant La Gormanda
i està al rànquing de cuineres més exitoses de
Catalunya en els últims anys. Un dels seus trets
característics és el seu gust per la cuina de tota la
vida, que complementa amb les noves tècniques
d’elaboració saludables d’avui en dia.
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BUTLLETA DE VOTACIÓ
Marca un únic establiment guanyador.
Establiments participants:
1. Ambasaguas. Passatge de Milans, 25

20. Johan’s. Carrer de Barcelona, 43

2. Bar La Bea. Plaça de la Font ,1

21. La Medusa. Hotel Madanis.

3. Bar Miramar. Carrer del Teide, 36

Carrer de la Riera Blanca, 10

4. Bar Picatapa. Carrer de Santa Ana, 11

22. La Paradeta. Carrer Carrasco i

5. Bar Plaza. Passatge de la Rectoria, 5

Formiguera, 2-4

6. Bocatto di Cardinale. Carrer de

23. La Tecla. Carrer de Girona, 6

Barcelona, 19-21

24. L’Avi Pep. Carrer de Girona, 11

7. Bodega Salan. Carrer de la Ciutat

25. LLesqueria Matagana. Carrer del

Comtal, 8

General Prim, 53

8. Café Caracas. Carrer de Faus, 20

26. Los Cuñados. Carrer de Vinaròs, 30

9. Cal Cabut . Carrer de Santa Anna, 12

27. Radikal. Carrer del Bruc, 30

10. Caracas 2. Carrer de Josep Prats, 16

28. Restaurant Balbiblau. Plaça de

11. Carn d’Olla. Carrer d’España, 1

l’Ajuntament, 4

12. Celler 1912. Carrer Major, 51-55

29. Restaurant Muxía. Avinguda del

13. El Brot. Passatge de la Pau, 3

Carrilet, 302

14. El Cau del Vermut Centre. Plaça de la

30. Restaurante Terrum. Hotel Hyatt Regency

Mare de Déu de Montserrat, 3

Barcelona Tower. Avinguda de la Granvia,

15. El Cau del Vermut Santa Eulàlia. Carrer

144

de Santa Eulàlia, 7-11

31. Segovia 1960. Avinguda de Ponent, 31

16. El Racó de la Jaivel. Avinguda de Pau

32. Sui Generis. Carrer del Baró de

Casals, 21

Maldà, 33

17. El Racó de la Manoli. Passatge de

33. Tast & Vins. Passatge de la Rectoria, 1

Milans, 30

34. Tazas y Tarros. Carrer de les Bòbiles, 50

18. El Repartidor. Plaça del Repartidor, s/n

35. Time’s Cafe & Co. Carrer d’Amadeu

19. Gauchito’s Grill. Passatge de Jansana, 6

Torner, 91-95
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SEGELL DE L’ESTABLIMENT
ON S’HA DEGUSTAT LA TAPA

• Per poder entrar en el sorteig, és obligatori haver
degustat un mínim de 3 tapes en 3 establiments
diferents i haver recollit el segell de cada establiment.
• Pot participar-hi qualsevol persona major de 18 anys.
DADES DEL PARTICIPANT
Nom i cognoms:

Telèfon:
Correu electrònic:
Ciutat:

Tinc més de 18 anys
• No és permesa la venda de productes alcohòlics a
menors de 18 anys.
• Es recomana fer un consum responsable dels
productes alcohòlics.
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www.dinamitzaciolocallh.cat
www.hospitaletturisme.l-h.cat

Consulta el mapa interactiu
i organitza el teu recorregut!

accés al mapa

Tapa 1

ambasaguas
Passatge de Milans, 25

Horari:
Dijous, divendres i dissabte de 18 a 0 h

Bomba de calçots i botifarra de Calaf marinada en
romesco amb un toc picant

Per consumir al local i per emportar
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Tapa 2

BAR LA BEA
Plaça de la Font, 1

Horari:
Tots els dies d’11 a 19 h

Montadito estilo Bea

Pa, filet, pebrot i formatge de cabra.
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Per consumir al local

Tapa 3

Bar MIRAMAR
Carrer del Teide, 36

Horari:
Tots els dies de 12 a 16 h i de 19 a 23 h

Yakitori de Pollastre
Broqueta de pollastre amb salsa teriyaki.

Per consumir al local i per emportar
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Tapa 4

Bar PICA TAPA
Carrer de Santa Anna, 11

Horari:
Dijous i diumenge, de 9 a 23 h
Divendres i dissabte, de 9 a 0 h

Patata brava i pinxo morú amb salsa Pica Tapa
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Per consumir al local

Tapa 5

Bar pLaza
Passatge de la Rectoria, 5

Horari
Dijous, divendres i dissabte, de 10 a 15 h i de 18 a 21.30 h
Diumenge, de 10 a 15 h

Carne al toro

Vedella amb salsa condimentada.

Per consumir al local i per emportar
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Tapa 6

bocatto di
cardinale
Carrer de Barcelona, 19

Horari:
Dijous, divendres i dissabte, de 12 a 16 h i de 20 a 0 h
Diumenge tancat

Truita de patata farcida amb ensalada russa
(Tapa sense gluten)
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Per consumir al local i per emportar

Tapa 7

Bodega salan
Carrer de la Ciutat Comtal, 8

Horari
Dijous i divendres, de 13 a 15 h i de 18.30 a 22 h
Dissabte i diumenge, de 12 a 15 h

Tea sandwich
Rostit de llom casolà, brots, ceba cruixent i salsa de iogurt
kebab.

Per consumir al local i per emportar
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Tapa 8

Café caracas
Carrer de Faus, 20

Horari
Dijous, de 13 a 15 h
Divendres i dissabte, de 13 a 15 h i de 19.30 a 21.30 h
Diumenge tancat

Pequeñín
Caneló de mango farcit de brandada de bacallà.
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Per consumir al local i per emportar

Tapa 9

Cal cabut
Carrer de Santa Anna, 12

Horari
Dijous, de 18 a 22 h
Divendres i dissabte, de 12 a 16 h i de 18 a 22 h
Diumenge, de 12 a 16 h

Cruixent de melós al vermut
Melós de vedella cuinat a baixa temperatura amb vermut
negre acompanyat de micro mesclum picant.

Per consumir al local i per emportar
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Tapa 10

Caracas 2
Carrer de Josep Prats, 16

Horari
Dijous i divendres, de 12 a 14 h i de 18 a 22 h
Dissabte, de 12 a 14 h i de 20 a 0 h
Diumenge, de 12 a 16 h

Degustació de filet ibèric a la mel i mostassa antiga

20

Per consumir al local i per emportar

Tapa 11

CARN d’0lla
Carrer d’España, 1

Horari
Dijous i divendres, de 13 a 14 h i de 20.30 a 21.30 h
Dissabte, de 13 a 14 h i de 21 a 22 h
Diumenge, de 13 a 14 h

Bolet bomb
Croqueta de bolets amb un cor dolç.

Per consumir al local i per emportar
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Tapa 12

Celler 1912
Carrer Major, 51-55

Horari
Dijous, divendres i dissabte, de 12 a 15 h i de 19 a 22 h
Diumenge, de 12 a 15 h

“Moluscada” amb olivada d’Espinaler
Verdures picades amb les nostres conserves de peix i
olivada Espinaler. (Tapa sense gluten)
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Per consumir al local i per emportar

Tapa 13

El brot de
L’Hospitalet
Passatge de la Pau, 3

Horari
Dijous, divendres i dissabte, de 12 a 16 h i de 19 a 23 h
Diumenge, de 12 a 16 h

Brioix de steak tartar

Per consumir al local
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Tapa 14

El cau del vermut.
centre
Plaça de la Mare de Déu de Montserrat, 3
Horari
Dijous, de 13 a 22 h
Divendres i dissabte, de 13 a 23 h
Diumenge, de 13 a 16 h

Braves amb bolonyesa picant i salsa de formatge

24

Per consumir al local i per emportar

Tapa 15

El cau del vermut.
Santa Eulàlia
Carrer de Santa Eulàlia, 7

Horari
Dijous, de 13 a 22 h
Divendres i dissabte, de 13 a 23 h
Diumenge, de 13 a 16 h

Bomba de calamarsets amb all i oli

Per consumir al local i per emportar
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Tapa 16

EL RACó de la jaivel
Avinguda de Pau Casals, 21

Horari
Dijous i divendres, de 19 a 23 h
Dissabte, de 13 a 16 h i de 19 a 23 h
Diumenge, de 13 a 18 h

Cistelleta de plàtan mascle farcida de carn
entatxonada, guacamole i pico de gallo
(També opció vegana i opció sense gluten)
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Per consumir al local i per emportar

Tapa 17

El racó de la manoli
Passatge de Milans, 30

Horari
Dijous, divendres i dissabte d’11 a 17 h
Diumenge tancat

Caneló de l’àvia
Amb botifarra, foie, trufa negra, formatge i beixamel.

Per consumir al local i per emportar
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Tapa 18

el repartidor
Plaça del Repartidor, s/n

Horari
Dijous, de 12.30 a 15.30 h
Divendres, de 12.30 a 22.30 h
Dissabte de 12 a 15.30 h i diumenge tancat

L’Olivier del Repartidor
Caneló de patata farcit de verdures, salaons i tonyina.
(Tapa sense gluten)
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Per consumir al local i per emportar

Tapa 19

Gauchito’s Grill
Passatge de Jasana, 6

Horari
Dijous, divendres i dissabte, de 13 a 16 h i de 20.30 a 23 h
Diumenge, de 13 a 16 h

Picanya amb micuit d’ànec i coulis de nabius
(Tapa sense gluten)

Per consumir al local i per emportar
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Tapa 20

JOHAN’S

Carrer de Barcelona, 43
Horari
De dijous a diumenge, de 12 a 23.30 h

Flor de carxofa confitada amb parmesà i pernil ibèric

30

Per consumir al local

Tapa 21

LA MEDUSA.
HOTEL MADANIS
Carrer de la Riera Blanca, 10
Horari
Tots els dies, de 19.30 a 21 h

Niu de patata farcit de vedella amb reducció
Pedro Ximénez i un toc de coriandre
(Tapa sense gluten)

Per consumir al local i per emportar
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Tapa 22

la paradeta

Carrer de Carrasco i Formiguera, 2-4
Horari
Divendres, de 13 a 16 h
Dissabte, de 13 a 16 h i de 20 a 22 h
Diumenge, de 13 a 16 h

Brownie?
Civet de galta ibérica amb parmentier de iuca.
(Tapa sense gluten certificada per l’Associació de Celíacs)
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Per consumir al local i per emportar

Tapa 23

la tecla
Carrer de Girona, 6

Horari
Dijous, de 13 a 16 h
Divendres i dissabte, de 13 a 16 h i de 19 a 21 h
Diumenge, de 13 a 16 h

Taco moruno de primavera
Salsa tàrtara, patata, salsa Espinaler i el pinxo de porc.

Per consumir al local
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Tapa 24

L’Avi pep
Carrer de Girona, 11

Horari
Dijous i divendres, de 13 a 23 h
Dissabte, d’11 a 23 h
Diumenge d’11 a 17 h

Mini entrepà melós de vedella
(També opció vegana i opció sense gluten)
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Per consumir al local

Tapa 25

LLESQUERIA
MATAGANA
Carrer del General Prim, 53

Horari
Dijous, divendres i dissabte, de 12 a 16 h i de 20 a 23 h
Diumenge, de 12 a 16 h

Broqueta arrebossada de calamarsons amb
tomàquet cicerol i llit d’amanideta

Per consumir al local
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Tapa 26

Bar los cuñados
Carrer de Vinaròs, 30

Horari
Dijous, divendres i dissabte, de 9 a 21 h
Diumenge tancat

Mini entrepà de calamars amb salsa alliolli
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Per consumir al local i per emportar

Tapa 27

RADIKAL
Carrer del Bruc, 30

Horari
Dijous i diumenge, de 12 a 16.15 h i de 19 a 23.30 h
Divendres i dissabte, de 12 a 16.15 h i de 19 a 0 h

Can Serra beach
Pulled pork de proximitat cuinat a baixa temperatura
amb espècies i pinya en un panet artesà dolç.

Per consumir al local
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Tapa 28

Restaurante
balbiblau
Plaça de l’Ajuntament, 4
Horari
Tots els dies, de 9 a 0 h

Delicia d’arròs melós
Mini bomba d’arròs a l’estil mariner arrebossada amb
panko i cruixent de porro.
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Per consumir al local i per emportar

Tapa 29

Restaurant muxia
Avinguda del Carrilet, 302

Horari
Dijous, de 18 a 23 h
Divendres, de 12 a 14 h i de 20 a 23 h
Dissabte, de 12 a 23 h
Diumenge, d’11 a 18 h

Cor de carxofa farcit de Boffard reserva

Per consumir al local
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Tapa 30

restaurant terrum
Hotel Hyatt Regency Barcelona Tower

Avinguda de la Granvia, 144
Horari
Tots els dies, de 16 a 20 h

Carxofes guisades amb patates i verdures del
Parc Agrari amb curry vermell i coco
(Tapa sense gluten)
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Per consumir al local

Tapa 31

segovia 1960
Avinguda de Ponent, 31

Horari
Tots els dies, d’11 a 15 h i de 20 a 22.30 h

Marebomba
Bombes farcides de calamars i sobrassada amb all i oli de
fruits del bosc.

Per consumir al local i per emportar
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Tapa 32

sui generis
Carrer del Baró de Maldà, 33

Horari
Tots els dies, de 10 a 14 h i de 17 a 22 h

Tumbalobos
Moje de tomàquet, ceba, tonyina i espècies amb un toc
picant.
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Per consumir al local i per emportar

Tapa 33

Tast & Vins
Passatge de la Rectoria, 1

Horari
Dijous, divendres i dissabte, de 13 a 15.30 h i de 19 a 21.30 h
Diumenge, de 13 a 15 h

Gules al corral amb ou de guatlla

Per consumir al local
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Tapa 34

Tazas i tarros
Carrer de les Bòbiles, 50

Horari
Tots els dies, de 12 a 16 h i de 19 a 23 h

Torrada de remenat de gules i pebrots del piquillo
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Per consumir al local i per emportar

Tapa 35

Times cafe & co
Carrer d’Amadeu Torner, 91-95
Horari
Tots els dies, de 9 a 22 h

Rotllo Pato Pekín amb verduretes

Per consumir al local i per emportar
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CENTRE DE
FORMACIÓ
D’HOSTALERIA
DE L’HOSPITALET
Carretera del Mig, 85-87. L’Hospitalet
Telèfon: 93 402 60 27

Formació professional en el
sector de l’hostaleria.
Cursos de cuina, servei
d’allotjament, servei de restaurant i
bàrman per a joves, treballadors en
actiu i persones en atur.
És un projecte municipal de formació i dinamització
de l’ocupació en el sector de l’hostaleria que promou
la formació i la qualificació dels treballadors/es, la
millora en el sector i la promoció gastronòmica de
la ciutat.
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Amb aquests tres objectius, imparteix cursos de
formació per a joves i per a treballadors aturats
i en actiu, i impulsa, entre d’altres activitats de
dinamització de la restauració i la gastronomia,
el programa “Ruta gastronòmica de L’Hospitalet”,
que té lloc durant les Festes de Primavera i les
festes majors dels barris.
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XXXVII TROFEU
CIUTAT DE L’HOSPITALET

Un any més, i ja en van trenta-set,
podeu gaudir del Concurs de Cocteleria
per a Joves Professionals Trofeu Ciutat
de L’Hospitalet, que se celebrarà en el
marc de les Festes de Primavera de
L’Hospitalet el diumenge dia 24 d’abril de 2022 a
les 11 h als salons del Renaissance Barcelona Fira
Hotel.
És una activitat impulsada des del Centre de Formació
d’Hostaleria i la Unitat de Turisme, amb la col·laboració
del Club del Bàrman de Catalunya, en què participen
alumnes d’escoles d’hostaleria i joves professionals.
Té com a objectiu posar en relleu l’oferta formativa
que té el sector a tot Catalunya i la mestria dels joves
48 professionals i estudiants d’aquesta disciplina.

Data: diumenge, 24 d’abril de 2022
Hora: d’11 a 14 h
Tipus d’entrada: Lliure (aforament limitat)
Ho organitzen: Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Unitat de
Turisme de l’Ajuntament de L’Hospitalet, Centre de
Formació d’Hostaleria de L’Hospitalet i Club del
Bàrman de Catalunya
Lloc: Renaissance Barcelona Fira Hotel
(Plaça d’Europa, 50-52)
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Rutes
gastronòmiques
L’Hospitalet 2022
En el marc de les festes majors de barri i amb la
voluntat de dinamitzar el comerç i promocionar la
gastronomia de qualitat, l’Ajuntament de L’Hospitalet,
amb la col·laboració del Gremi d’Hostaleria
i alimentació de L’Hospitalet organitzen una
programació anual de rutes gastronòmiques.
Sant Josep de Tapes del 19 al 22 de maig
Santa Eulàlia de Tapes del 2 al 5 de juny
Can Serra de Tapes de 9 al 12 de juny
Collblanc-la Torrassa de Tapes del 10 al 12 de juny
Pubilla de Tapes del 16 al 19 de juny
La Florida de Tapes del 30 de juny al 3 de juliol
Durant el mes de novembre: A la tardor, platillos!
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Informació sobre protecció de dades.
Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet. Adreça postal: carrer de
Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet. Base jurídica del tractament: Reglament General
de Protecció de Dades 2016/679. Article 6.1a) L’interessat dona el seu consentiment
pel tractament de les seves dades personals. Finalitat del tractament: Participació en
l’activitat “Primavera de tapes”. Conservació de les dades: Les dades personals seran
conservades el temps necessari per complir la finalitat establerta. Exercici de drets:
En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió,
limitació, portabilitat i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades
personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa.
Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (si truqueu des de fora de L’Hospitalet).

Dipòsit Legal: B.7343-2022

PARTICIPA-HI:
#primaveraLH #primaveradetapesLH
LHospitaletdetapes
LHDinamitzaciolocal
LHturisme

@LHDinamitzaciolocal
@LHturisme

@LHdinamitzacio
@LHturisme

MÉS INFORMACIÓ: www.dinamitzaciolocallh.cat
CONNECTA’T:
• www.dinamitzaciolocallh.cat
• www.l-h.cat/festesdeprimavera
• www.hospitaletturisme.l-h.cat
• Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC): 93 402 94 94

