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La Cambra de Comerç i la Diputació de Tarragona presents 
a FESTAST amb empreses de Productes Locals de Qualitat 

_______________________________________ 

La Cambra de Comerç de Tortosa i el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, hem agrupat en un únic estand a la 
FESTAST, un total de deu empreses comercialitzadores de Productes Locals de Qualitat de les Terres de l’Ebre. 

 
 

 
Aquest passat divendres 21 d’octubre, al pavelló firal de Remolins s’ha inaugurat la setena edició de FESTAST a càrrec 
de l'empresari agrari i ramader de la Palma d'Ebre Jordi Ciuraneta, que va ser conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació entre el 2015 i 2016, acompanyat de Meritxell Roigé, alcaldessa de Tortosa. 
 
Durant cinc dies FESTAST ofereix tota mena de degustacions i compta amb tot un seguit de demostracions culinàries, i 
jornades només per a professionals amb la presència d'alguns cuiners reconeguts. Entre ells, els tres cuiners amb 

  notadepremsa 
               24 d’octubre de 2022    

 

mailto:tortosa@cambratortosa.com
http://www.cambratortosa.com/


 

 
C. Cervantes, 7 de 43500 Tortosa, Tarragona                                                                                                                           
Tel. 977 441 537, tortosa@cambratortosa.com, www.cambratortosa.com                                     

                                                                                                                                                                                                                                       

estrella Michelin del nostre territori: Fran López, de Villa Retiro, Jeroni Castell de Les Moles i Vicent Guimerà de L’Antic 
Molí.  
Els productes agroalimentaris de qualitat de les Terres de l’Ebre són molts i diversos, i abasten des d’arrossos, vins, olis i 
mels fins a peix, marisc i carn, passant per les postres, tot plegat configurant una realitat única al territori. Les empreses 
presents a FESTATS amb la Cambra de Comerç de Tortosa han estat: 
 

 AGRÍCOLA DEL CAMP DE SANTA BÀRBARA SCCL 

 ALGUERÓ CARNS 

 COLOMÉ MULET 

 COOPERATIVA AGRÍCOLA DE GODALL 

 FORN CARLOS RIPOLLÉS 

 L'HORTA DE CARME 

 MUSCLARIUM 

 RÚSTIQUES FAIGES 

 SAT APÍCOLA EL PERELLÓ MEL MURIA 

 SOLDEBRE 

 
Empreses que durant els cinc dies de la fira, oferiran als visitants una tapa elaborada expressament per l’ocasió, i 
degustacions dels seus productes. 
 

      
 
Agrupar empreses amb productes locals de qualitat en un únic espai compartit, ha estat una iniciativa de la Cambra de 
Comerç de Tortosa juntament amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, amb l’objectiu d’establir un punt 
de trobada i Networking per l’empresariat, pretén ser també, una injecció d’optimisme per al sector alimentari de les 
Terres de l’Ebre.  
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Per més informació sobre aquesta activitat podeu trucar al 977 441 537 preguntar per Eva Montagut.  
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