BASES PARTICIPACIÓ CONCURS D’ARRÒS I PAELLA DE L’APLEC DE CINC CLAUS 2019
1.PARTICIPANTS:
Podran participar totes aquelles colles o persones a títol individual que ho desitgin. Els
menors d’edat que hi participin en el concurs cuinant ho faran sota la responsabilitat del
pare, mare o tutor responsable.
El Concurs tindrà lloc a l’esplanada de l’ermita de Santa Reparada del Veïnat de Cinc
Claus a les 13:30h. Es podrà començar a cuinar a partir de les 10:00h.
2. INSCRIPCIÓ A LA FIRA:
La incripció al concurs es podrà de realitzar a la oficina de Turisme, presencialment o per
telèfon al 972770603 o per correu electrònic a turisme@lescala.cat o cultura@lescal.cat,
indicant el nom de la colla, nom de la persona responsable, telèfon mòbil, número
d’assitstents de cada colla i número de persones pel qual es cuina l’arròs o paella.
S’ofereix el servei gratuït de cessió de taules i cadires, en aquest cas, caldrà indicar quin
nombre de taules i cadires es necessita, tenint en compte que cada taula és per a 6
començals.
El període d’inscripció al concurs és de l’1 al 15 d’abril.
També es podran inscriure el mateix dia de l’Aplec de les 12.00h a 13:00h. En aquest cas,
no es podrà oferir la cessió de material municipal.
3.HORARIS, MUNTATGE I DESMUNTATGE I INFRASTRUCTURA CEDIDA:
Les colles podran establir el seu espai de cocció en qualsevol indret públic de l’esplanada
exeptuant les vies d’accès, la zona d’aparcament i l’espai de ballada de sardanes.
L’ horari de muntatge de taules, cadires i zona de cocció és de les 10:00h a les 12.00h.
Cada responsable de colla haurà de presentar-se al personal municipal que estigui a Cinc
Claus, indicant el número de taules i cadires sol·licitades. El personal municipal indicarà on
podrà recollir el material demanat.
El responsable de cada colla traslladarà el material cedit i l’instal·larà on el personal
municipal indiqui.
Cada colla es responsabilitzarà del material cedit i una vegada acabi l’Aplec, haurà de
desmuntar, recollir i endreçar-lo al magatzem on l’ha recollit.
L’entrada de vehicles dins del recinte de cocció només s’autoritzarà dins l’horari previst de
muntatge i desmuntatge i sempre que no interfereixi en la cocció dels arrossos que ja s’hi
estiguin cuinant.
Queda prohibit clavar objectes, foradar o realitzar qualsevol tipus d’acció que pugui causar
danys als plafons municipals o elements complementaris del muntatge de l’Aplec.
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4. METODOLOGIA
Les paelles i arrossos s’hauran de presentar puntualment entre les 13:30h i les 13:45h a la
taula del jurat, situada davant de l’ermita de Santa Reparada. El personal municipal les
traslladarà des del lloc de cocció a la taula del jurat. Caldrà avisar amb 5 minuts d’antel·lació
per a la recollida i presentació.
Les paelles que es presentin posteriorment, podran ser descalificades, si així ho considera el
jurat.
Els arrossos es presentaran sense el nom de la colla que l’ha elaborat, per mantenir
l’anonimat i amb un número de participació que lliurarà la organització.
5. JURAT I VALORACIÓ:
La valoració anirà a càrrec de cuiners escalencs experimentats (en actiu o no) i/o persones
relacionades amb el món de la cuina, veïnes o no de l’Escala.
Es valorarà per una part el gust, la textura del gra, els ingredients utilitzats, l’aroma de l’arròs
cuinat i per una altra part, la originalitat i/o cura en la presentació dels arrossos/paelles.

6. PREMIS:
El Jurat concedirà 3 premis pel que fa al gust i 1 premi a la presentació de les paelles i
arrossos presentats.
Els premis es faran públics a la mitja part de l’audició de sardanes.
Els premis són:
a.
b.
c.
d.

Primer premi gust: 3 ampolles cava + 3 paquets arròs + tortell + Trofeu
Segon premi gust: 2 ampolles cava + 2 paquets arròs + tortell + Trofeu
Tercer premi gust: 1 ampolla cava + 1 paquet arròs + tortell+ Trofeu
Premi presentació: 1 ampolla cava + 1 paquet arròs + tortell+ Trofeu

7. ALTRES:
Es reserva el dret de prohibir la participació a totes aquelles persones o colles que no
compleixin aquests requisits.
La comisió organitzadora podrà intervenir en qualsevol incident que pugui haver-hi al llarg de
l’activitat que organitzin directament.
La Comissió Organitzadora es reserva el dret de poder modificar aquestes bases en cas d
que ho consideri oportú, i seran oportunament publicitades pels canals habituals de
comunicació de l’ADET.
Qualsevol imprevist serà valorat i resolt pel mateix jurat.
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