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La formació en català és clau 
 

El mes de febrer s’obre el període d’inscripció als cursos de 
català. Les persones interessades poden inscriure-s’hi a partir del 
10 de febrer a Reus, Cambrils i Falset, i a partir del 5 de febrer a 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.  
 

Per a les persones que necessiten entendre el català i començar 
a parlar-lo, tenint en compte que en un establiment és clau poder 
atendre la clientela en la seva llengua, hi ha els cursos dels 
nivells bàsic i elemental. A Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant s’ha 
programat també el curs Català d’urgència al restaurant, que 
aquesta tardor s’ha impartit ja a Reus i a Cambrils amb un total 
de 20 alumnes. D’altra banda, s’ofereixen cursos adreçats a les 
persones que ja parlen en català, però que volen aprendre a 
escriure-hi adequadament.  
 

Més informació a www.cpnl.cat/reus. 
 

Orades daurades 
 

L’orada és un peix molt valorat a la cuina mediterrània. Té el 
cos alt i pla i, pel que fa al color, és gris blavosa i té una taca 
daurada entre els ulls. Tot i que el nom més estès a les 
cartes dels restaurants és orada, també se’n pot dir aurada, 
dorada, daurada... 
 

Tallant verdures 
 

Les verdures i hortalisses es poden tallar a la juliana, a la 
jardinera, a la paisana... Però hi ha altres tècniques. Per 
exemple, es poden tallar a la brunesa (en francès, 
brunoise), és a dir, en trossos de menys d’un centímetre, de 
la mida d’un gra d’arròs. D’altra banda, de les verdures 
tallades a trossos de 2 o 3 centímetres que es cuinen amb 
un manat d’herbes aromàtiques se n’ha de dir bresa (en 
francès, mirepoix). 
 

El ganivet 
 

El ganivet que utilitzarem per fer julianes, bruneses... és el 
ganivet de verdures (cuchillo cebollero, en castellà). 
  

CATALÀ A LA CARTA 
 

Podeu consultar tots els números d’Al vostre servei a 
www.cpnl.cat/xarxa/cnlreus/publicacions.html 
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