
 
 
 

Bases 1er. Concurs de Paelles d’Ulldemolins 2019 

 

1. DATA I LLOC: El Concurs se celebrarà el dia 08/09/2019 a partir de les 12 del 

migdia al parc de la piscina municipal.  

2. PARTICIPACIÓ: Podran participar totes les persones interessades majors de 16 

anys formant un equip amb un mínim de 6 PERSONES i sense límit de 

components. Es permet la col·laboració de menors en els equips sempre i quan 

ho facin sota la supervisió d’un adult responsable. 

3. INSCRIPCIÓ: S’haurà de realitzar la inscripció al bar de la piscina abans del 

05/09/2019. Pel dret de participació s’haurà d’abonar 2€ per participant, que 

es recolliran el mateix dia del concurs ( gratuït per menors de 12 anys) 

4. TEMA: La paella podrà ser completament al gust de cada grup: peix, carn, 

mixta, verdures, ... La mida de la paella haurà de ser corresponent al nombre de 

components del grup més un plat pel jurat. 

5. INGREDIENTS I LOGÍSTICA: Cal portar tots els ingredients i els estris (fogons gas, 

paella, ...) així com el parament de la taula (coberts, plats, gots, ...) No es podrà 

cuinar amb llenya. No es podran portar els ingredients preparats, tallats o 

sofregits de casa, excepte el caldo. L’organització us proporcionarà taules i 

cadires pel número de comensals que haureu inscrit, i la beguda i postres 

durant el dinar. 

6. HORARI: L’ordre d’inici serà a les 12:00 hores, els equips disposaran d’un màxim 

de dues hores per preparar les paelles. Cada equip podrà cuinar només una 

paella i hauran d’ estar finalitzades a les 14:00 hores perquè el jurat pugui fer-

ne la valoració. Un cop acabat el concurs, els participants hauran de deixar 

l’espai que han ocupat de cuina i menjador recollit i net. 

7. JURAT: El jurat estarà format per un membre de cada colla participant.  Durant 

la cocció de les paelles, els membres de jurat supervisaran el treball dels 

concursants i el compliment de les presents bases. Si algun grup no les 

compleix serà desqualificat. 



 
 

8. PREMIS: Hi haurà quatre categories de premi: 

a. A la paella més gustosa. Es valorarà tota la paella en conjunt, el gust i la 

cocció de l’arròs. 

b. A la paella més ben presentada. Es valorarà la originalitat de la 

presentació. Cal tenir en compte que tots els elements decoratius de la 

paella siguin comestibles. 

c. Al cuiner/a més ben guarnit. Es valorarà la originalitat en la vestimenta 

de les persones que elaborin la paella.  

d. A la colla més sostenible. Es valorarà la utilització de productes de 

proximitat i la utilització de material reutilitzable en el parament (vidre, 

ceràmica, roba, ...) 

L’entrega de premis es realitzarà a la mitja part de l’espectacle Mamma Mia, 

programat a les 18:00h.  

9. VEREDICTE: El veredicte del jurat serà inapel·lable. L’organització es reserva el 

dret de decidir sobre qualsevol imprevist que sorgeixi. 

10. ACCEPTACIÓ BASES: La participació al concurs implica el coneixement i 

acceptació per part de tots els participants de les presents bases, i la cessió dels 

drets per obtenir imatges audiovisuals durant l’acte i publicar-les si s’escau a les 

xarxes de l’Ajuntament. L’Organització, si ho creu oportú, podrà modificar 

l’horari d’inici i fi, segons el desenvolupament del concurs. 

Ulldemolins, agost de 2019 


