
III CONCURS DE PAELLES DE CONSTANTÍ  

  

La Unió de Botiguers de Constantí (UBC), amb la col·laboració de l’Ajuntament de 

Constantí, convoca el III Concurs de Paelles del municipi, que tindrà lloc el 

diumenge 22 de maig de 2022 al Parc de l’Almatella de Constantí.  

  

La UBC atorgarà tres premis de reconeixement a les colles que cuinin les millors 

paelles, segons el veredicte del jurat del concurs.  

  

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ  

 

1. Participants  

Es tracta d’un concurs de caràcter popular, on podran participar-hi tots els grups i 

colles entre 5 i 20 membres que ho desitgin.  

 

2. Inscripcions  

Els grups interessats en participar hauran d’inscriure’s a l’Oficina d’Atenció al 

Ciutadà de l’Ajuntament a partir del dilluns 2 de maig de 2022 i fins el 17 de maig 

de 2022 o bé fins que s’assoleixi el nombre màxim de colles participants.  

  

Les colles participants hauran d’inscriure’s al concurs amb un pseudònim, atorgant 

un nom al conjunt del grup.  

  

En cas que s’exhaureixin les inscripcions, s’obrirà una llista d’espera per ordre 

d’arribada per si algun dels grups inscrits causés baixa.  

  

La inscripció al concurs tindrà un cost de 2€ per persona participant.  

  

L’organització es farà càrrec d’aportar els ingredients per a l’elaboració de les 

paelles i un feix de llenya per cuinar-les.  

 

 

 

 



3. Característiques d’elaboració de les paelles  

Durant el dissabte 21 de maig de 2022, una persona responsable de cada grup 

haurà de presentar-se al supermercat Consum de Constantí per tal de recollir els 

ingredients amb els quals s’haurà d’elaborar la paella.  

  

Des de l’organització es proporcionarà, a cadascun dels grups inscrits al concurs:  

  

● Els ingredients d’elaboració per a la paella  

● Un feix de llenya  

● Una garrafa de vi  

● Una garrafa d’aigua  

● Taules i cadires en funció del nombre de persones indicades a la inscripció 

de cada grup  

● Dues caixes i bosses d’escombraries  

  

El diumenge 22 a partir de les 12:30h cada grup haurà de portar els estris 

necessaris per cuinar i dinar posteriorment (paella, suport per la paella, estris de 

cuina, taula de fusta o plàstic per tallar, plats, gots, coberts, tovallons, etc).  

  

En el moment de la inscripció es designarà el lloc específic on cada persona o grup 

trobarà el seu espai per cuinar la paella i s’informarà sobre la ubicació que podrà 

ocupar per dinar posteriorment. No s’admetran canvis d’ubicació.  

  

Cada persona i/o grup es farà responsable del muntatge del seu espai designat per 

cuinar i dinar.  

  

El concurs tindrà lloc al parc de l’Almatella de Constantí.  

  

Les paelles hauran de ser elaborades íntegrament durant el desenvolupament del 

concurs, utilitzant els ingredients comuns facilitats per l’organització. Les colles 

poden aportar algun ingredient addicional no contemplat en el llistat.  

A les 14h tots els grups i colles participants en el concurs hauran de llençar l’aigua a 

la paella.  



La paella ha d’estar enllestida a les 14.30h, quan els membres del jurat iniciaran 

el tast.  

 

4. Recomanacions sanitàries i cíviques  

Tenir en compte les normes higièniques bàsiques a l’hora de cuinar.  

  

Mantenir una actitud cívica i de respecte cap a la resta de persones i grups 

participants en el concurs  

  

Considerar i tenir cura de l’entorn i dels estris, el mobiliari i el material cedit per 

l’organització.  

  

5. Jurat  

El jurat del III Concurs de Paelles de Constantí estarà format per tres integrants de 

la Unió de Botiguers del municipi.  

  

A les 14.30h les persones membre del jurat començaran el tast de les paelles. A les 

16h s’emetrà el veredicte, enunciant les paelles guanyadores del concurs.  

  

6. Premis  

El jurat entregarà 3 premis: un per la paella més gustosa, un per la que sigui 

considerada la millor presentació i un altre per la millor valorada pel jurat. Els criteris 

que guiaran el veredicte es basaran en el punt de cocció de l’arròs, el sabor, la 

simetria dels ingredients, el punt de socarrat i la presentació.  

  

El mateix dia del concurs, a les 16h, s’enunciarà el nom de les 3 colles 

guanyadores.  

  

S’obsequiarà les tres colles guanyadores amb un val de 75€ cadascuna a 

gastar en algun dels establiments adherits a la Unió de Botiguers de 

Constantí, que podran passar a recollir a partir de l’1 de juny al Raconet de la 

Pina.  

 

 



 

7. Altres aspectes a tenir en compte  

Les persones participants accepten que, durant el desenvolupament de 

l’esdeveniment, podran ser gravades i/o fotografiades, i que la seva imatge podrà 

ser reproduïda per qualsevol mitjà de comunicació de l’Ajuntament de Constantí.  

  

Qualsevol detall no previst en les bases ni a la convocatòria serà resolt per 

l’organització del concurs per tal de facilitar el seu desenvolupament.  

  

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

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

  

Organitza: Unió de Botiguers de Constantí amb la col·laboració de 

l’Ajuntament de Constantí.  

  

 


