
 

CONCURS DE GASPATXO I TRUITA 

-Bases del concurs de gaspatxo i truites- 

 

Amb motiu de la convocatòria pel 2on. CONCURS DE GASPATXO I TRUITA que 

organitzem ESQUERRA REPUBLICANA PALAUTORDERA, amb l’objectiu d’impulsar 

receptes populars del nostre territori així com fomentar activitats populars i incentivar la 

participació ciutadana de Palau, elaborem aquestes bases del concurs i us animem a 

participar-hi. 

  

1.- DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ  

Dissabte 7 de juliol a la plaça de la Vila.  

 

2.- PROGRAMA 

10:30 h. Recepció del GASPATXO i/o les TRUITES per part dels participants  

11:00 h. Exposició del GASPATXO i/o les TRUITES per part de l’organització. 

INICI del concurs i del tast per part del jurat popular.  

14:00 h. aproximadament, o al finalitzar les existències, es realitzarà l’escrutini de les 

puntuacions rebudes de les butlletes, per part del jurat popular  

Tot seguit lliurarem dels premis.  

 

3.- INSCRIPCIONS  

La participació està oberta a aquelles persones, majors de 16 anys, que es presentin 

soles o en formant d’equip. 

Per a realitzar la inscripció cal portar el GASPATXO i/o les TRUITES el mateix dia del 

concurs i a l’hora fixada per la seva recepció.  

La inscripció és gratuïta.  

Aquest concurs tindrà un màxim de 15 participants, que serà a criteri de l’organització 

el poder-ho incrementar. 

 

 

 



4.- PARTICIPACIÓ  

4.1. Sobre els participants  

El mateix dia de la convocatòria, a mesura que es vagi recepcionant el GASPATXO i/o 

les TRUITES, s’anirà facilitant un número d’identificació de taula a cada participant, i 

se’ls hi anirà col·locant en un lloc visible.  

4.2. Sobre els materials  

Tant per l’elaboració del GASPATXO com de les TRUITES s’utilitzaran ingredients 

comestibles i la seva preparació serà durant les 2 hores anteriors a l’hora de recepció 

dels productes.   

Caldrà identificar TOTS els ingredients utilitzats per l’elaboració del GASPATXO i les 

TRUITES amb un cartell llegible, que col·locarem al davant dels seus corresponents 

mostres. 

El contingut del GASPATXO i de les TRUITES, la seva forma i presentació és lliure.  

4.3. Condicions del concurs  

Per poder concursar, cada participant ha de presentar un MÍNIM de : 

 2 o 3 ltrs de gaspatxo (aproximadament) 

 2 truites de lliure elaboració (poden ser nomes de patata, amb carbassó, xoriç, 

formatge, etc.) 

Durant la recepció de les mostres, l’organització anirà assignant un número de taula a 

cada una per tal que el jurat no pugui saber qui n'és l'autor.  

Quan l’organització doni l’ordre d’inici del concurs, el jurat popular podrà iniciar el tast i 

la valoració mitjançant una butlleta, on tindran que marcar el GASPATXO i/o la 

TRUITA que mes els ha agradat, sigui pel el seu gust, textura, originalitat o 

presentació.  

A mesura que es vagin recepcionant les butlletes amb les valoracions, s’aniran 

introduint les dades pel recompte final. 

Un cop finalitzat el concurs i fet l’escrutini, les butlletes estaran a disposició de qui ho 

sol·liciti, per la seva verificació 

 

5.- JURAT POPULAR  

El jurat popular estarà format per tantes persones com vulguin fer el tast i emplenar la 

butlleta de puntuació, però NO es pot repetir. 

Es tindran que tastar totes les mostres, per tal que la puntuació sigui mes objectiva i 

justa.   

 



6.- ESCRUTINI I PREMIS  

6.1. Escrutini 

Un cop fet l’escrutini, sortirà un guanyador/a per cada categoria (gaspatxo i truita) 

La persona o equip guanyador serà aquell qui obtingui mes punts, obtinguts de les 

butlletes puntuades per part del jurat popular. 

En cas d’empat, l’organització escollirà a una persona aleatòria, que no hagi participat 

en el concurs, i que serà la que farà l’últim tast, només entre els participants de 

màxima puntuació que han empatat, per decidir el guanyador/a. En el cas que no hi 

hagi res per tastar, els participants de més puntuació i empatats, es repartiran el premi 

de la categoria. 

6.2. Premis 

A criteri de l’escrutini final, sortint de les butlletes de puntuació per part de totes les 

persones que han fet el tast, es donaran DOS premis: 

 1 val de 40 € pel GASPATXO amb major puntuació 

 1 val de 40 € per la TRUITA amb major puntuació 

Els vals poden ser acumulables per un sol participant, si aquest ha participat en 

l’elaboració de GASPATXO i TRUITA, i els ha guanyat tots dos. 

Els vals tindran que ser bescanviats a un bar o restaurant de Sta. Maria de 

Palautordera, per a un dinar o sopar. 

  

7.- ACCEPTACIÓ  

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les Bases, així com 

l’acceptació de les decisions del jurat i de l’organització.  

L’organització i el Jurat es reserven el dret de prendre les decisions oportunes pel que 

fa a tot el que no estigui previst en aquestes bases.  

 

Santa Maria de Palautordera, 1 juny de 2017  

(data de creació d’aquestes bases) 

 

  


