
El juny gastronòmic de Castelló
d’Empúries ha arrencat amb força
la seva segona proposta. Després
de l’EmpuriaTasT, ara és el torn de
la segona edició de l’EmpuriaTA-
pes, una ruta gastronòmica de ta-
pes elaborades per a l’ocasió i que
ha tingut una bona acollida des de
la seva estrena divendres passat.
Hi participen  restaurants i bars
de Castelló d’Empúries i Empu-
riabrava, que ofereixen les seves
propostes fins al  de juny.  

Per tres euros, cada establi-
ment ofereix la seva proposta ma-
ridada amb cervesa Estrella
Damm. Les propostes d’enguany
destaquen per oferir un ampli
ventall de les cuines existents al
territori. Algunes de les propostes
destacades són: una galettede blat
negre amb torrada de peix, torra-
da de caviar d’albergínia i pernil
ibèric, dau de tataki amb maione-
sa de wasabi, costelló de l’àvia
Brenda amb cruixent de ceba o
truita de verdures de l’àvia. 

La ruta, que en la seva primera
edició va servir . tapes, per-
met obrir les portes de cada esta-
bliment. Per una banda, els xefs
poden fer lluir la seva cuina en for-
ma de tastets, i gaudir de la possi-
bilitat de guanyar clients. Per altra,
el públic pot gaudir d’un ambient

agradable i conèixer la qualitat de
la cuina del municipi a través
d’aquesta econòmica proposta
gastronòmica.  

Durant l’EmpuriaTApes, es fa
un sorteig de tres menús per a
dues persones que es podrà triar
en un dels establiments partici-
pants en la ruta. Per participar-hi,
només cal penjar una foto de la
tapa que es consumeixi a Insta-
gram etiquetant el perfil @caste-
lloempuriabrava, i utilitzar el has-
htag EmpuriaTApes. Com
més se’n pengin, més possibilitats
es tindran de guanyar el sorteig,
que es farà el  de juny. 
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L’EmpuriaTApes arriba a la segona
edició amb 44 propostes per a l’ocasió
Esperen superar l’assistència de la primera edició amb tapes i cervesa per només tres euros

LA BONITA LOUNGE CAFÉ
 El restaurant assegura que el seu
plat, El Veramar, no es pot explicar.
“Volem mantenir el misteri perquè la
gent vingui i ho tasti”, asseguren.

LA OLA 
 Tàrtar de salmó i wasabi. La Nadi-
ne Longhen, la propietària, apunta
que “s’inspira en la cuina francesa
per fer les seves creacions.”

NÀUTIC DA AGOSTINO
 El restaurant ha optat per fer un
plat de pasta. Els seus espaguetis a la
marinera són uns bons representants
de l’ànima pescadora del municipi. 

TRES PROPOSTES 

AIDA VILAR

L’esdeveniment gastronòmic servirà per obrir les portes dels restaurants de Castelló i Empuriabrava. 

El cap de setmana passat, el sec-
tor agrari, el món rural i els pro-
ductes de proximitat van guanyar
visibilitat a Castelló. El motiu va
ser la celebració d’una nova edi-
ció del Benvingut a Pagès, una ini-
ciativa de la Fundació Alícia i la
Generalitat. Es van fer visites gra-
tuïtes a explotacions agràries i ra-
maderes amb menús especials i
paquets d’allotjament. L’Ecomo-
seu - Farinera va organitzar un tast
de vi de diferents cellers del nord
de Catalu nya que han estat elabo-
rats de manera artesanal i amb
poca intervenció.  
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L’Ecomuseu -
Farinera participa
en el «Benvinguts a
Pagès» amb un tast

Gairebé 7.000 persones 
van passar per l’EmpuriaTasT
 L’EmpuriaTasT, que es va ce-
lebrar de l’1 al 3 de juny a la pla-
ça de les Palmeres del Club Nàu-
tic d’Empuriabrava, va ser tot
un èxit. Es van atreure 6.600
persones, que van comprar
25.123 tiquets per fer tastos.
Aquest tast de cuines del món
ha consolidat el seu èxit en la

seva segona edició, i ha fet que
l’envelat muntat per acollir-lo
estigués molt ple en alguns mo-
ments. A part dels tastos, també
es van poder gaudir d’actua-
cions programades i del mercat
de productes de KM0 i interna-
cionals. L’any passat l’Empuria-
TasT va vendre 24.500 tiquets. 

L’obra Entre camps de pomeres,
que està ubicat a la platja d’Empu-
riabrava,  ha rebut una menció es-

pecial de la a edició dels Premis
d’Arquitectura de les Comarques
de Girona. En concret, el guardó
ha estat reconegut dins de la cate-
goria d’Efímers , que valora
l’art d’exposicions, muntatges i es-
cenografies.

El muntatge escultòric és una
creació que va anar al càrrec de
l’estudi d’arquitectura de Clara
Crous i Juli Sanjuan, i es va

instal·lar a la platja amb motiu del
è aniversari de la marina d’Em-
puriabrava. 

Es tracta d’una intervenció efí-
mera interactiva, elaborada amb
pals de pomera i il·lustrada amb el
nom d’Empuriabrava, amb la qual
l’Ajuntament va fer una aposta
vers el talent de joves del municipi.
El guardó l’ha entregat el col·legi
d’Arquitectes de Catalunya.
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«Entre camps de pomeres» rep 
una menció del col·legi d’arquitectes
El muntatge va ser
instal·lat a la platja
d’Empuriabrava pel 50è
aniversari de la marina
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El guardó s’incloïa en la categoria d’Efímers. 

El diumenge  de juny es va ce-
lebrar la segona marxa popular
Progat i gos de Castelló d’Empú-
ries. A les deu del matí i des del pa-
velló d’esports, es va donar el tret
de sortida als  km de marxa. Els
beneficis de la sortida es van des-
tinar a l’entitat progat i gos del mu-
nicipi, i es van regalar samarretes
als primers  inscrits. L’objectiu
era gaudir d’una estona agradable
amb els peluts.

REDACCIÓ CASTELLÓ D’EMPÚRIES

MASCOTES

Segona marxa popular
Progat i gos

El ple va aprovar,  el  de maig
passat, el conveni regulador per
atorgar  la subvenció del Festival
Sons del Món. Com ja és habitual,
se li concedirà un import de .
euros. Aquest any, el festival mu-
sical portarà a escena tres grans ar-
tistes de renom al davant de la Ba-
sílica de Castelló: Michael Nyman
el  de juliol, Joan Dausà el dia , i
Sau el dia . Els tres concerts
maridaran amb un tast singular de
vins de la DO Empordà, i amb un
village a l’Ecomoseu-Farinera.
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El ple aprova una
subvenció de 58.000
euros pel festival
Sons del Món
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