
I CONCURS D’ARROSSOS DE FESTA MAJOR

Bases concurs d’arròs 2022:

- El concurs es celebrarà el dia 23 d’octubre al Passeig de la Indústria de Banyoles
(de l’Europizza a l’Ajuntament) a partir de les 11 del matí.

- Les inscripcions estaran limitades a 15 grups. Si es veu convenient, es podrà
incrementar segons disponibilitat de material i temps.

- Pot concursar-hi persones majors de 18 anys. Les paelles poden ser individuals o
col·lectives, amb un mínim de 2 participants i màxim de 8 persones. S’aconsella que
hi hagi un màxim de dos cuiners/es. En cas de ser un nombre més gran de persones
a taula, cal avisar a la organització amb antelació i enviar un correu a
concursarrosbanyoles@gmail.com

- Cada grup participant haurà de fer un pagament de 12€ (per grup, en concepte
d’inscripció i petit detall) al mateix dia de l’activitat en efectiu. Caldrà dirigir-se a la
taula de l’organització (al costat de l’escenari) entre les 10:30 i 11:00.

- L'organització facilitarà 2 taula (1 per la zona de la cuina) i 8 cadires per cada grup.
La intenció és que es facin dinars en grups de 8 que hagin convidat les persones
que cuinen. La organització també facilitarà una taula per treballar a cada participant.

- La organització facilitarà 1kg d’arròs per participant.
- La paella serà per un mínim de dues persones i s’haurà de menjar al Passeig de la

Indústria.
- Cal portar tots els ingredients i les eines (fogons, paella, gas…) així com el parament

de la taula (cobert, plats, gots, estovalles, tovallons…) No es podrà cuinar amb
llenya. La organització disposarà de falques ja que el carrer té certa inclinació.

- Per fer l’arròs, a banda de la paella, es poden fer servir altres recipients estil cassola,
altres paelles i fogonets de camping… No hi haurà punt d’electricitat.

- Durant el concurs hi haurà servei de barra a càrrec de la Colla Castellera Esperxats
de l’Estany. No obstant, estarà permés guarnir els àpats amb pa, amanida, vi, etc.

- L’organització us donarà les bosses d’escombraries i el plat per presentar la vostra
paella al jurat.

- Es podrà portar el sofregit i els ingredients preparats, en tot cas, l’arròs ha d’estar cru
en el moment de començar el concurs.

- Durant la cocció de l’arròs el jurat controlarà que tothom segueixi les bases.
- Els concursants hauran de presentar un plat a la taula del jurat a partir de les 13:30.

Un cop presentat el plat, la colla podrà començar a sopar. Cal tenir en compte que a
les 14:30 es tancaran totes les valoracions. El jurat haurà de fer una fotografia del
conjunt de la paella final.

- Està totalment prohibit intoxicar i subornar el jurat.
- El jurat està format per un nombre entre 3 i 5 persones que el jurat designarà

prèviament.
- El jurat valorarà, per al premi a la millor paella d’arròs, la utilització d’ingredients del

territori (de proximitat), així com la utilització d’ingredients menys tradicionals. Es
tindrà en compte la presentació de la paella.

- L’entrega de premis es farà just després del dinar i abans que comenci les activitat
proposades per la Colla Castellera Esperxats de l’Estany.
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- Hi haurà dos premis al millor arròs:
1r PREMI ARRÒS: Un xai
2n PREMI ARRÒS:

La participació en aquest concurs suposo l’acceptació d’aquestes bases i la conformitat de
les decisions del jurat i membres de l’organització. En cas de pluja o situació meteorològica
adversa, l’activitat quedarà anul·lada, amb prèvia comunicació mitjançant les xarxes socials
de l’Ajuntament de Banyoles.

INSCRIPCIONS A: https://forms.gle/4y5gNJPN7uMPnYjVA

https://forms.gle/4y5gNJPN7uMPnYjVA

