
Diumenge 2 juliol, a les 13 h
Rambla del Celler

Patrocina

Organitza Col·labora

A les 16 h, Ball de l’Arròs 
Miquel del Roig



El concurs tindrà lloc a la Rambla del Celler entre Francesc 

Macià i el Passeig Torreblanca, el dia 2de juliol de 2017. A 

les 9.30 h es començaran a lliurar els números de les 

paelles.

La participació és lliure. Les inscripcions seran anticipades 

del 12 al 20 de juny, per un total de 200 paelles màxim, a  

L’Ateneu Santcugatenc (Ctra.de Gràcia,16), en horari 

normal d’oficina. Les inscripcions fora de termini no seran 

admeses.

Pel dret de participació s’abonarà 1€ per persona. La 

quantitat recaptada es destinarà íntegrament a Càritas 

Sant Cugat.

L’assignació d’espais serà seguint criteris de l’organització

Els focs es faran a l’espai assignat per l’organització. En cas 

de necessitat, l’organització es reserva el dret de canviar la 

ubicació dels focs o col·locació de les taules , per tal de 

facilitar el pas de la gent, el jurat o serveis d’emergència.

Als concursants se’ls facilitarà les taules i cadires que  

necessitin, la llenya i els ingredients bàsics d’arròs, oli i 

aigua. El lliurament es realitzarà el dia del concurs de 10 a 

11.30 h del matí, a la Rambla del Celler . Els  participants 

que no passin a recollir el material dins de l’horari 

establert, no en podran disposar.

L’organització posa a disposició dels participants suports 

de tres peus per la paella. Aquest suports es podran 

recollir a la mateixa Rambla del Celler deixant un dipòsit 

de 10  €, els quals seran retornats en el moment de la 

devolució dels mateixos

Els concursants podran utilitzar els ingredients que 

prefereixin.

El jurat començarà el tast de les paelles segons el color de 

la butlleta amb el número d’inscripció: les de color blau a 

les 13.30 h i les verdes a les 14 h. Pel tast del jurat, s’ha de 

presentar la butlleta amb el número d’inscripció.ES MOLT 

IMPORTANT RESPECTAR LA FRANJA HORARIA.

Durant la cocció dels arrossos, els membres del jurat 

supervisaran els treballs dels concursants

Enguany el jurat estarà format per 10 persones en dues 

taules de 5 membres, que seran canviats de lloc en 

qualsevol moment per agilitzar la prova.

El Jurat emetrà el seu veredicte immediatament després 

del tast dels arrossos i es dura a terme el repartiment dels 

premis/obsequis.

Qualsevol concursant que no compleixi aquestes bases, 

serà automàticament desqualificat

L’organització resoldrà qualsevol dubte sobre el funciona-

ment del concurs.

JURAT

• 2  Representants de l’Ajuntament de Sant Cugat

• Pregoners de la Festa Major 2017

• Guanyadors del Concurs de Carrosses Reis 2017

• Sr. Jaume Sàbat, de Pastisseria Sàbat

• Sr. Jose Luís Oñate, de Dom Sant Cugat

• Quatre membres a designar per l’organització

TROFEUS CEDITS PER 

• Floristeria Elia

• Perruqueria Bellver

• Masia Can Ametller

• Teca Sabat

• Pastisseria Sàbat

• Amics dels Veterans i 

   la Regalèssia

• Gelats Pros

• Sufepont Ferreteria

• Polleria Inma

• Espai Net

• Carnisseria Eduard

BASES

CONCURS 
ARROSSOS 2017


