


La millor Ganxotapa tardor 2017
Un jurat anònim escollirà la 
“Millor Ganxotapa tardor 2017”

La Ganxotapa més original tardor 
2017
Un jurat anònim escollirà la 
“Ganxotapa més original tardor 2017”

La Ganxotapa més popular tardor 
2017
Ens ajudeu a escollir la Ganxotapa més 
popular? A la zona dels segells troba-
reu un espai on votar la vostra Ganxota-
pa preferida, indicant el nom de l’esta-
bliment que voleu votar. 

Caldrà portar els llibrets amb el vot 
abans del dilluns 27 de novembre 2017 
a l’Oficina de Turisme, plaça del Mo-
nestir, s/n. Els llibrets són personals i 
intransferibles. 
Cal tenir un mínim de 8 segells per po-
der votar. 
Només serà vàlid un vot per persona
La tapa que tingui més votacions serà 
la guanyadora del concurs popular i 
serà considerada “La Ganxotapa més 
popular tardor 2017”.



Premis
-Premi a la “Ganxotapa més popular tardor 
2017”.
-Premi a la “Ganxotapa més original tardor 
2017”
-Premi a la “Millor Ganxotapa tardor 2017”
-Premi als “ruteros”. Els clients que hi vul-
guin participar hauran de demanar el se-
gell a cada establiment. Entraran al sorteig 
de diferents premis (dividits en 3 franges) 
qui obtingui entre 10 i 19 segells (primera 
franja), entre 20 i 29 segells (segona franja) 
o la ruta sencera amb els 30 segells (terce-
ra franja). Si un premi queda desert, s’ad-
judicarà al llibret de la franja anterior amb 
més segells. Cada llibret només pot partici-
par en una franja.

Caldrà portar els llibrets segellats abans 
del dilluns 27 de novembre 2017 a l’Ofici-
na de Turime, plaça del Monestir, s/n. Els 
llibrets són personals i intransferibles. Cal 
consumir la ganxotapa per conseguir el 
segell. 
Tots els premis es faran públics abans del 
diumenge 3 de desembre de 2017 a les xar-
xes socials i al web www.visitguixols.com

L’organització es reserva el dret de desqua-
lificar aquells participants o establiments 
que es cregui que no compleixen les bases 
del concurs. 
La resolució dels premis serà inapel.lable.



















Segell 
Establiment

Ganxotapa més popular
Vota la 



20 - l’Estació10 - Catalunya

18 - La Magnolia8 - Casa Pizza

16 - Hot Dog6 - Can Toni Covas

4 - Cal Campaner

12 - El Racó del Pastor

14 - Extremeño

2 - Butron Berria

19 - La Pansa9 - Casino Guixolenc

17 - La Gaviota Bar Taverna7 - Casa Elisa

15 - Guíxols Cafè5 - Can Kiku

3 - Cafè Bar Trece

11 - El Celler del Tritón

13 - Els Teixits

1 - Avenida



30 - Villa Laura       29 - Temp’s

27 - Taverna de la Espuela

    25 - SQR Cafè

23 - Pintxos Sur

21 - Marabú

24 - Rancho Far West

22 - Mistral

           26 - Taverna de Can Quim

28 - Taverna del Mercat
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