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CONCURS GASTRONÒMIC 
per a No Professionals 

Arenys de Mar – dg. 26 d’ octubre de 2008 

BASES 

1. Denominació i Objectius 

L’ Associació de Restauradors i Empresaris d’ Hosteleria d’ Arenys de Mar i l’Ajuntament d’ Arenys de 
Mar convoquen aquest Concurs Gastronòmic en el marc de les “XIII Jornades Gastronòmiques 
Calamarenys”. L’objectiu és animar cuiners i cuineres no-professionals a presentar les seves 
propostes de plats amb el calamar de protagonista, per a la seva posterior degustació pública. 
 
2. Participants 

Podrà participar tothom qui no es dediqui professionalment a la restauració, a títol individual o 
representant una associació o entitat. El fet de concursar implica l’ acceptació d’aquestes bases. 
 
3. Inscripcions 

Per concursar cal inscriure’s prèviament a l’àrea de Promoció Local de l’Ajuntament (Ed. Xifré, 1er 
pis, c/ Auterive s/n) fins al 24 d’octubre o al CC Calisay (Riera Pare Fita, 31) fins just abans d’iniciar 
el concurs. A la sol�licitud han de constar les dades personals del participant i el nom del plat o plats 
que presenta. 
 
4. Condicions 

Els plats seran de lliure elecció de cada participant, amb un màxim de dos plats diferents i amb un 
mínim d’una ració per plat. Es poden dur cassoles amb més racions per tal que tot el grup que 
acompanyi el cuiner o cuinera puguin finalment degustar la proposta presentada. 
 
5. Lliurament 

Els plats concursants s’hauran de lliurar a la Sala Polivalent del CC Calisay entre les 19 i les 20 
hores, acompanyats de la recepta escrita amb lletra clara i especificant tots els ingredients i el 
procés d’elaboració i cocció, fins a la finalització del plat per a la degustació. 
 
6. Premis 

Cada participant rebrà una ampolla de cava. A més, s’ atorgaran tres premis en metàl�lic per als tres 
plats escollits pel jurat: 
 

1r. 350€ 
Caixa Girona 

2n. 200€ 
Caixa Laietana 

3r. 150€ 
Caixa Sabadell 

 
7. Jurat 

El jurat estarà constituït per persones no locals, vinculades al sector de la restauració, les quals 
qualificaran els plats amb criteris d’imparcialitat, objectivitat i plena igualtat de tots els participants, 
i podrà adoptar les decisions que estimi oportunes per al bon desenvolupament del concurs. El 
veredicte serà inapel�lable i, si s’escau, es podrà declarar desert qualsevol dels premis. 
 
 
Organitzen:     Amb el suport de 

 


