
  

Just aquesta setmana comença una 

nova edició de la Ganxet Pintxo, una de 

les cites gastronòmiques de Reus que 

en aquesta ocasió tindrà lloc del 3 al 13 

de novembre.  

 

Des de la primera edició, l’any 2011, el 
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de l’Àrea de Reus Miquel Ventura (CNL) ha col·laborat amb la 

Cambra de Comerç de Reus en l’assessorament lingüístic i en el 

foment de l’ús del català en els establiments participants. Així, el 

CNL ofereix els seus serveis gratuïts a tots els establiments 

participants en la Ganxet Pintxo. A més, en cada edició es visiten 

els nous establiments per donar a conèixer aquests serveis. En 

aquesta ocasió s’han visitat 10 restaurants, dels 68 participants. 

 

Si voleu que visitem el vostre establiment per donar-vos a 

conèixer els nostres serveis o voleu enviar-nos una carta, un 

menú o un altre text per revisar, poseu-vos en contacte amb 

nosaltres a assessoramentreus@cpnl.cat o al 977 12 88 61. 

 

Una altra de les actuacions al voltant de la llengua és incloure a la 

guia en paper del certamen, de la qual s’editen 30.000 exemplars, 

l’apartat Ganxet Mot per donar a conèixer als restauradors però 

també als consumidors alguns termes gastronòmics. En aquesta 

ocasió es tracta el terme arrebossar (rebozar en castellà). També 

hi podreu resoldre els dubtes a l’hora d’escriure pebrots de Padrón i 

pebrots del piquillo. Els pebrots de Padrón són uns pebrots verds i 

petits, alguns dels quals poden ser molt picants, originaris de la 

localitat gallega de Padrón. Això explica que en diguem de Padrón. 

En canvi, per fer referència als pebrots vermells de forma triangular 

utilitzem la forma pebrots del piquillo (amb l’article el i en 

minúscula).   

 

Enguany, a més, es repeteix el concurs adreçat als consumidors 

“L’enigma del Ganxet Mot”, a través de les xarxes socials de la 

Ganxet Pintxo, en què cal resoldre un enigma lingüístic al voltant 

d’algun dels ingredients de les tapes d'aquesta edició. Entre els 

encertants de cada dia se sortejarà un premi. Participeu-hi! 
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