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I CONCURS DE TRUITES 

2a Festa Escoles fent poble 

Dissabte 9 de juny a la plaça de les Escoles Velles, Constantí 

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

Les AMPA dels col·legis Centcelles i Mn. Ramon Bergadà de Constantí convoquen el I 

Concurs de Truites de la “2a festa Escoles fent poble”, que tindrà lloc dissabte 9 de 

juny de 2018. 

 

1. Persones participants 

Qualsevol persona, major de 16 anys, podrà participar en el concurs. 

S’acceptarà només una truita per cada persona participant. 

Les persones membre del jurat no podran ser, alhora, aspirants en el concurs. 

 

2. Característiques de les truites 

Les truites presentades han de ser casolanes. 

De cada truita n’han de poder sortir un mínim de 8-10 racions.  

Les truites poden haver estat elaborades amb els ingredients que cada persona 

aspirant determini segons el seu criteri.  

La forma i la presentació de la truita és lliure. Això no obstant, tots els ingredients 

(inclosa la decoració de la truita) han de ser comestibles. 

Les truites han d’entregar-se el dissabte 9 de juny de 2018 entre les 18h i les 20h a 

l’estand de les AMPA, on es recolliran les dades personals bàsiques de les persones 

concursants. Les truites que no s’entreguin dins d’aquest horari no podran participar en 

el concurs.  
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Cada truita ha d’anar acompanyada d’un petit rètol on hi consti el nom de la truita, els 

seus ingredients i les observacions que la persona participant hi vulgui fer constar. 

Aquests aspectes són necessaris per garantir que la valoració que se’n faci es realitzi 

des de l’anonimat i que es posi a disposició de les persones que puguin patir 

intoleràncies i/o al·lèrgies alimentàries tota la informació. 

 

3. Recomanacions sanitàries 

  

- Cuinar bé la truita, que no sigui crua. 

- Fer-la el mateix dia del concurs, com a màxim, dues hores abans de presentar-

la. 

- Conservar-la en fred fins a l’últim moment. 

 

4. Jurat 

El jurat del I Concurs de Truites el conformaran tres persones: dues en representació 

de les AMPA organitzadores del concurs i una de l’Associació Astafanias. 

El jurat nomenarà tres persones guanyadores. Els criteris que guiaran el veredicte es 

basaran en el sabor de la truita, l’originalitat en l’ús dels ingredients i la presentació. El 

jurat podrà valorar positivament la utilització de productes de temporada i de 

proximitat.  

Les truites seran tastades per tots els membres del jurat un cop finalitzat el termini de 

presentació de truites (20h). Durant la seva deliberació, totes les persones que ho 

desitgin podran degustar les truites fins a exhaurir-ne les existències.  

 

Cada ració de truita s’adquirirà per un import d’1€. Els diners recaptats aniran 

destinats, íntegrament, a l’Associació Astafanias, de suport a famílies de persones 

amb discapacitats psíquiques.  

 

Cap truita podrà rebre més d’un premi.  
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5. Premis 

El dissabte 9 de juny, a les 21h, el jurat del concurs farà públic el seu veredicte 

i entregarà els premis a les persones guanyadores.  

 

Els premis a la truita més gustosa, la més original i la de millor presentació 

consistiran en un lot de paelles i una espàtula per cadascuna de les tres 

persones guanyadores.  

 

 

6. Altres 

  

Les persones concursants accepten que, durant l'acte de cloenda del I Concurs de 

Truites, podran ser gravades i/o fotografiades, i que la seva imatge podrà ser 

reproduïda per qualsevol mitjà de comunicació.  

 

Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt per l’organització del concurs 

per tal de facilitar el seu desenvolupament.  

 

La presentació d’una truita al concurs implica, necessàriament, l'acceptació íntegra 

d’aquestes bases i la conformitat amb la deliberació del jurat. 

 

 

 

Organitza: AMPA Col·legi Centcelles i AMPA Col·legi Mn. Ramon Bergadà amb la 

col·laboració de l’Ajuntament de Constantí 


