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Fira. Per segon any, el saló dedicat a la beguda de malta tindrà lloc al Centre d’Activitats La Farga, del 16 al 18 de març

El paradís de les cerveses al Beer Festival
Amb una àmplia oferta
de tast, el saló vol
superar els 32.000
assistents de l’anterior
edició
La cervesa té, com a mínim, 6.000
anys d’història, però en podrien ser
més, i del 16 al 18 de març s’es·
criurà un altre capítol amb la setena
edició del Barcelona Beer Festival,
al Centre d’Activitats La Farga. Els
organitzadors posaran a disposició
dels visitants més de 400 cerveses
diferents.
L’oferta del festival permetrà als
amants de la cervesa tastar des de
les més suaus, que no superen el
4% d’alcohol, fins la Hyperborea de
l’empresa russa One Ton Brewerey,
que arriba al 14,5%, o la Matadra·
gons, feta pels aragonesos Ordio
Minero, amb el 14% d’alcohol.

Barra de tiradors en l’edició 2017 del Beer Festival a La Farga de L’Hospitalet

L’oferta també inclourà les cerveses
aptes per a celíacs i les sense alco·
hol de qualitat.
Una vuitantena de sortidors ani·
ran servint les cerveses en una llar·
ga barra i amb una seqüència d’alta

rotació: quan un barril s’acaba, es
punxa un altre totalment diferent. A
més, en moltes ocasions les perso·
nes que serveixen la beguda seran
els mateixos cervesers, que aten·
dran les preguntes i els comentaris

que els pugui fer el públic.
Com a complement a la degus·
tació de cerveses, el festival també
ofereix una oferta gastronòmica a
partir del seu òptim maridatge.
Es tracta d’un festival internaci·

onal i bona prova d’això és que en
cada edició es convida un cerveser
de prestigi. Enguany, el fabricant
convidat és l’empresa nord-ameri·
cana The Alchemist, creadora entre
d’altres de Heady Tooper, per a
molts la millor cervesa que s’ha fet
mai de tipus India Pale Ale (IPA,
d’alta fermentació amb alt nivell d’al·
cohol i llúpol). L’esdeveniment tam·
bé inclou un concurs internacional
amb diverses categories de premis.
La presència d’empreses estran·
geres es combina amb una àmplia
selecció de cerveses de proximitat.
Aquesta serà la segona edició
del Beer Festival a La Farga de
L’Hospitalet, on va arribar, després
de cinc anys a Barcelona, en busca
d’un espai més ampli i de millors
condicions tècniques. En l’anterior
edició van atreure 32.000 perso·
nes. y
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Més info: barcelonabeerfestival.com

Gastronomia. L’Associació de Gastronomia i Turisme posa en marxa una nova ruta amb 42 establiments i 68 tapes

Torna el Quintotapa a L’H
establiments ofereixen una tapa de
la casa i una beguda per tres euros,
o una tapa de quilòmetre 0 i una
beguda per tres euros i mig.
A més de gaudir de bon menjar,
els comensals poden participar en el
sorteig de diversos premis. Només
cal que demanin el Tapaport als
locals adherits i que el facin segellar
per cada tapa que tastin.
Els que facin el Tapaport d’Or op·

taran a un viatge a una ciutat euro·
pea; els d’argent, a una experiència
de la cervesa Alhambra per a quatre
persones, i la millor foto a Instagram,
una experiència Alhambra per a
dues persones. Els establiments
participants també tindran premi: a
la millor tapa i al millor cambrer. y
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Més info: quintotapa.cat

quintotapa.cat

Fins al 25 de març, l’Associació
de Gastronomia i Turisme, en col·
laboració amb l’Ajuntament de
L’Hospitalet, organitza una nova
mostra gastronòmica a la ciutat en
la qual participen 42 establiments de
restauració amb 68 tapes creatives i
de proximitat.
Hi ha propostes per diversos
barris de L’Hospitalet, en especial al
Centre, Santa Eulàlia i la Florida. Els

Dues de les tapes que es poden degustar en aquesta edició a la ciutat

Equipamientos. Encuesta de la Diputació

Los polideportivos obtienen
buena nota de sus usuarios
El 76% de los usuarios de los po·
lideportivos municipales los califica
entre notable y excelente (el 46% los
puntúa con un 7 o un 8 y el 26% con
un 9 o un 10). En cambio, solo un
9% de los encuestados suspende a
estos equipamientos.
Las cifras corresponden al Son·
deo de satisfacción de los usuarios
que realizó la Diputació de Barce·
lona entre octubre y noviembre del

año pasado y a la que respondieron
2.091 personas que usan estas
instalaciones municipales.
Según la encuesta, los monito·
res y las actividades son los servi·
cios mejor valorados. En referencia
a los monitores, más del 50% los
puntúa con un excelente, mientras
que en el caso de las actividades,
más del 37% de los encuestados
les adjudica un 9 o un 10. y

Estudiants. 23 de març a l’Espai Jove Ca n’Arús

Torneig de Scrabble a la ciutat
El divendres 23 de març, l’Espai
Jove Ca n’Arús acollirà el Torneig de
Scrabble Interinstituts, organitzat per
l’Associació d’Estudiants de L’Hos·
pitalet, L’Hescarràs i l’Associació de
Scrabble Escolar. Hi participaran
prop d’una quarantena de parelles
formades per estudiants dels instituts
de la ciutat. El torneig és una de les
fases de classificació del IX Campi·

onat de Scrabble dels Països Cata·
lans. Des de l’organització esperen
que el campionat d’enguany, que va
començar el mes de setembre, aple·
gui 4.000 infants d’una seixantena
d’escoles. Els alumnes competeixen
en tres categories diferents depenent
de l’edat. Les finals seran durant el
mes d’abril al Prat de Llobregat, a Al·
tafulla i a Barcelona. y

